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 الدراسةه مخ ص 
الحاجب(  تىاكؿ الباحث فْ ٌذي الّدراسة )حاشية ابف جهاعة عمِ شرح الجاربردؼ لشافية ابف

 قسهٓف: تشتهل عمِ الرسالة، ك  ةَ ط  كتكّكىت ٌذي الّرسالة هف هقدهة: استعرض فٍٓا الباحث خُ 
ـِ الدراسة.  ِؿ: قس ـِ اٖك  ـ  الثاىيالقس ـِ التحقٓق. القس  : قس
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هف: تهٍٓد، كفصمٓف، كخاتهة. تكّقف الباحث فيً : قسـ الدراسة: تككىت الدراسة القسـ األوؿ
هية الصرؼ، أك التصريف،  -أٚك: عمِ ,الّتهٍيدفْ  تعريف بالصرؼ، كالتصريف، كالهراحل كالٌأ

ـُ، بطريقة هكجزة.   التْ هّر بٍا ٌذا الِعْم
  .بف جهاعة، كا، كالجاربردؼترجهة اٖعٛـ الثٛث: ابف الحاجب -ثاىيا
: الهبحث األوؿ)سهات التألٓف الصرفْ عىد ابف جهاعة(؛ ففيً هبحثاف: : الفصل األوؿكأها 

 خصائص أسمكب ابف جهاعة، كفيً ثهاىية هطالب. 
ِفي ةِ : والهبحث الثاىي َٛ  كذلؾ. ّية. كفيً ثهاىية هطالبرف، كاٖصكؿ الصَهْكِقُف ابِف َجَهاَعَة ِهَف الَهَساِئِل الِخ

  -أيًضا –فيً هبحثاف ك  الصرفْ(، هىٍج ابف جهاعة): الفصل الثاىيكأّها 
: اٖصكؿ الّصرفّية عىد ابف جهاعة فْ )حاشٓتً(: )السهاع، كالقياس، الهبحث األوؿ

 كا٘جهاع، كاستصحاب الحاؿ(. 
 : هذٌب ابف جهاعة الصرفْ. الهبحث الثاىي
 كالهبحث الثاىْ: الهبحث اٖكؿ: ىسخ الهخطكط.: هبحثاف سـ التحقٓق، كفيً: قالقسـ الثاىي

 حتِ باب )الجهع(.تحقٓق الحاشية 
 تكّصمت الدراسة فٍٓا إلِ جهمٍة هف الّىتائج، كالتكصيات:  :خاتهةال 
ٓف الّىتائج -أوال  هٍا: شخصية ابف جهاعة شخصية هستقمة، اعتهد اٖدلة كالحجج كالبرٌا ، كٌأ
اف. تهٓزت حاشية ابِف كالترجي ًٛ جاهًعا ٓىتقْ كيختار بالدلٓل كالبٌر حات هع تفردي بالرأؼ؛ فكاف ىاق

، فْ أكثَر ِهْف هؤل ٍف فْ هسألة كاحدة؛ ليعقد هقارىة، أك هقابمة،  ّْ الّىحكؼِّ ـِ الّصرف جهاعَة بتتبعً لمعاِل
ـِ ىفِسً فْ هؤل فاتً الهختمفة؛ ثـ يغمِّب ك  َؿ عىد ابِف جهاعَة بٓف آراء ٌذا العاِل ح. كأف الهصدَر اٖك  يرجِّ

دِ  ـُ، القرآفُ  الّصرفّيةِ  لمّشكٌا كالّشعُر فْ الهرتبة الثاىية. كهىٍا: اعتراضً عمِ الشارح الجاربردؼ،  الكري
، فْ عرض الهسائل، كفْ هزجً  ُّْ كعمِ الهصىِف ابف الحاجب، كذلؾ. كغمب عميً اٖسمكُب الّتعميه

 الّىحَك بالّصرؼ. 
ـِ كالدارسٓف : ٓكصْ الباحُث التوصيات -ثاىيا  ؛ بتحقٓق هخطكطاتً، طمبَة العم بالّتراِث الى حكؼِّ

َها  ٍِ ِف لـ ُٓكِف ـِ، كهؤلفاِتً الَذْٓ كبدراسة أعٛهً دراسًة هستفيضًة. كها ٓكصْ بإعادة دراسة ٌذا العاِل
َها ِهْثُل ٌذِي ال ٍُ َها أكبُر ِهْف أْف ُتِحيَط ٍُ َها؛ ّٖى ٍُ راَسِة. حق   دِّ
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Abstract 
of Ibn Al-Hajeb's Shafia. The study includes an introduction, which presented 

the study plan and included two parts: 

Part 1: the theoretical part, and Part 2: the editing part. 

Part 1: This included a preface, two chapters, and a conclusion. First, the 

preface presented importance of Sarf, word structure, its definition, and the stages of 

the development of this science in a concise manner. 

Second, the study presented a summarized biography of the three scholars: Ibn 

Al-Hajib, Al-Jarpardi, and Ibn Jamaa. 

As for the first chapter, it presented the establish properties of Ibn Jamaa in 

Sarf. It included two sections. 

The first topic: properties style of Ibn Jamaa throygh eighth topic. 

The second topic: it presented discontinue Ibn Jamaa from defference 

positioned and fundamentals .It included eight sections too. 

As for the second chapter, it presented the approach of Ibn Jamaa in the science 

of Sarf. It included two sections: 

The first topic: The fundamentals of Sarf adopted by Ibn Jamaa in his 

Commentary, including hearing, measurement, consensus, and considering the 

context. 

The second topic: the school of Ibn Jamaa in Sarf. 

Part 2: This is the editing part, which included two sections. 

The first topic: grammatical heritage cpy. 

The second topic: Jamaa's Commentary until (Jamm’, assemblage)  

The conclusion: This included the study findings and recommendations: 

First, the results: The study concluded that the personality of Ibn Jamaa was an 

independent one. He adopted evidence, arguments, proofs, and likelihood, where he 

presented his unique opinion. Thus, he collected the opinions of other scholars and 

argued them in a deep and critical way. The Commentary of Ibn Jamaa is 

characterized by investigating the Arabic language issues (being in grammar or word 

structures) in an inductive way that considered more than one resource to establish a 

comparative analysis followed by selecting the more likely opinion. The first 

resource relied upon by Ibn Jamaa was a group of evidences, quotations, from the 

Noble Quran. This was followed by the Arabic poetry. The study also noticed some 

disagreements between Ibn Jamaa and the explainer, i.e. of Jarpardy, and the author, 

i.e. Ibn Al-Hajib. Ibn Jamaa’s style was mainly an educational one, which could be 

distinguished in presenting issues and mixing Nahw, grammar, with Sarf, word 

structure. 

Second, the recommendations: The researcher recommends the students of 

knowledge and scholars of grammatical heritage to pay atten tion to the editing of the 

manuscripts of this science, and to study its scholars thoroughly. He also 

recommends re-examining the works of Ibn Jamaa in a more detailed manner 

because this was out of the scope of this study. 
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 بصً اهلل الرمحَ الرحيً

جِيُب ﴿ 
ُ
ُْج ِإَوََلِّْ أ َّكا َٔ ِ َغيَيِّْ حَ ْٔذِيِِق إَِّلا ةِاهللا ا حَ ٌَ  ﴾ َو

  [88]ٌكد: 
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ٌَدْاءُ  ِ٘  ا

  .صاحب الحاشية –رحهً هللا  –ٌػ( 819تجهاعة) إلِ ركح عز الدٓف ابف

لِ ركح السٓكطْ)ت الذؼ كثًٓرا ها أىقذىْ بهؤلفاتً هه ا كاف يحٓرىْ،  –رحهً هللا  -ٌػ(911كا 

 كيجٍدىْ. 

لِ أحهد هختار عهر)تك   الهجاهع المغكية فْ الكطف العربْ.  شٓخٌػ( 1424ا 

ا ك  لِ َهْف ببٌر داء إلِ تاج رأسْ ةَ عَ الس   بمغتُ غايات الهجد،  بمغتُ ا  ُقر ُة ك  ،فْ الدىيا كأخرة، ٌإ

 -حفظٍا هللا َجل  كَعز   -أهْ الغالية  عٓىْ

ـٌ حققتً ٖجمً فكاىت ك  ي بعد ربْ ها كىت )أستاًذا( كها كاف يسهٓىْ؛ ُحُم لِ هف لٚك راحتْ ا 

 -رحهً هللا  –؛ فإلِ ركح كالدؼ الغالْ سعادتْك 

دؼ كبىا ْ  كأٚك داء إلِ زكجت خكتْ كأخكاتٌْإ  تْ، كا 

داء إلِ كل شٓخ كعالـ كهعمـ كهرٍب كهؤدب قاصًدا أك  ،لً فضل عمْ بالركاية أك بالدراية ،ٌإ

ف كاف صاحب الفضل ليس هف  ـ هللا عىْ جهيًعا خٓر الجزاء، كا  غٓر قاصد هف الهسمهٓف؛ فجزٌا

 ىعهة ا٘سٛـ. إلِ الهسمهٓف ٌداي هللا 
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 شكٌر كتقدٓرٌ 
كْ الَحْهُد ك  ا يَْشُهُر ِِلَْفِصِّ ُر ِ أكًٚ ﴿الشُّ ٍَ َْ يَْشُهْر فَإِجا ٌَ كهصداًقا لقكؿ الىبْ ملسو هيلع هللا ىلص: "ٚ يشكُر [، 12]لقهاف:  ﴾َو

ُهكا َبَْٓف ََٓدْؼ )أبك داكد كالترهذؼ كأحهد(.  هللَا َهْف ٚ َيْشُكُر الى اَس" ذا كاف ِهْف ُسى ِة أصحاِب الّرسائِل الجاهعي ِة أْف ُيقدِّ كا 
ِؿ: اٖستاِذ:  ؛ فإف  ُشْكِرؼ لشٓخْ الجمِٓل ُهْشِرِفْ اٖك  ـْ ٍِ َساِتَذِت ـْ ُشْكًرا ِٖ ٍِ  –( ف  هحهٍد العاهوديّ )هحهود  برسائِم

هخطكطًة هف هخطكطات التراث العربْ،  كالذؼ حق َق ها َْٓرُبك عمِ )الخهسٓف( -شِٓخ الهحققٓف فْ ِفِمْسِطٓفَ 
ًِ  –أخرجٍا هف غياٌب خزائِف التُّراِث إلِ أىكار الىُّكِر؛ لٓىتفَع بٍا العرُب كالهسمهكف  ِت . شكرؼ -فسَح هللُا فْ ُهد 

ا فيها أحيا ِهْف ُتراٍث، كها َىَشَر  ُحُدكدَ لً ٓتعّدػ  ٍَ ٌذي الرسالِة؛ فمقد تمهذُت لً داخَل الجاهعِة ا٘سٛهّيِة كخارَج
ِهْف ُهؤل َفاٍت. كلقد كجدُت فيً اٖستاَذ الَبار  الَعُطكَؼ الذؼ ُيْغِرؼ َتِٛهَٓذُي َداِئًها بالرغبِة فيً، كالحرِص عميً، 

ًُ  كاٚستكثاِر هىً. كاف ُهَتكاِضًعا ٍر، كلـ َأَكْد ُأَصاِرُح كُّ ٍَ ًُ هللا–فْ َغِْٓر َضْعٍف، كُشَجاًعا فْ َغِْٓر َت  -َحَرَس
ًِ حت ِ استكػ  برغبتْ فْ دراسِة حاشيِة اْبِف جهاعَة حتِ َشد  ِهْف َأْزِرؼ، كباَرَؾ َخَطِكؼ، كلـ َأَزْؿ عمِ ِصَمٍة ِب

ًُ هللُا كأسَعَديُ  -َبْحِثْ عمِ ٌذي الصكرِة.  ـَ لْ كلجٓمْ  َحِفَظ ًُ، كَجَزاُي هللُا َعه ا َقد  ًُ الَخَْٓر ُكم  ًِ، كَجَهَع َل كأْسَعَد ِب
ًُ َْٓكـَ َتِجُد ُكلُّ َىْفٍس َها َعِهَمْت هِ  ْرَشاٍد، َكَجَعَل ُكل  ذِلَؾ فْ َهَكاِزيَى ًٍ كِرَعاَيٍة َكاِ  ًِ ِهْف َتْكِجي ْف َخٍْٓر ُهْحَضًرا. ُكمِّ

ْكُر َأْصَدُؽ ا ْكُتكُر: )كالشُّ ْكِر لمُهْشِرِؼ الُهَشاِرِؾ، ُأْسَتاِذؼ الدُّ ٍب بخيتلشُّ ج  ـ  بف  ر   -حفظً هللا كرعاي – (إبراٌي
ٌِْل  ، كِلَها َلِقُٓت ِهْف َأ ًِ ًُ، كِلَتَكاُضِع َْٓت َزَهِتْ َب َٛ ؛ ِلُه ًِ ًِ ِهْف َحَفاَكٍة َكاالذؼ ِكْدتُّ أَُعدُّ َكاِحًدا ِهْف َأْفَراِد ُأْسَرِت ِْٓت ـِ َب ْحِتَرا

. ًِ ِت ْٓ ِل َب ٌْ ًِ َكَكَلِدِي َكَأ ، َكَهاِل ًِ ًُ فْ ُعُهِرِي َكِعْمِه كها أتقّدـ بالّشكر كالّتقدٓر لّمْجَىِة الُهَىاِقَشِة الِذَٓف  َتْقِدٍٓر؛ َفَباَرَؾ هللُا َل
َساَلُة بِ  ِدَٓدِة؛ ِلَتْخُرَج الرِّ ـُ الَقّيَهِة كالس  ٍِ َراَسَة ِبآَراِئ كتكُر: )َسَْٓثُركَف الدِّ ُٖستاُذ الدُّ َل ا اد  بف  َثْكٍب َجِدٍٓد؛ َفَقْد َتَفض   ٍ ج 

ا ج  ف  الع ر  اِبقُ (، ىائُب عهِٓد كميِة أداِب ي وس  كتكُر: )-ُهَىاِقًشا َداِخِميًّا - الس  اف  ، كاٖستاُذ الدُّ ه ض  ه د  بف  ر  ه ح 
َراَساِت الُعْمَيا الب ع اِبقُ ( هشرُؼ الدِّ يِجَٓف،، َكَرِئيالس  كتكُر: )-ُهَىاِقًشا َداِخِميًّا -ُس َراِبَطِة الِخرِّ ه د  ، كاٖستاُذ الدُّ "ه ح 

ر ي   " بف  هحهٍد الى و  و اد  اِبقُ ( عهُٓد كميِة أداِب ج  ـِ المَُّغِة العَرِبي ِة فْ جاهعِة  الس  ُس ِقْس فْ جاهعة الى َجاِح، كُهَؤسِّ
ا، ٍَ كتكُر: )-ُهَىاِقًشا َخاِرِجيًّا -الّىجاحِ  ُهْىُذ ِإْىَشاِئ وب ي  ، كاٖستاُذ الدُّ ف  الي ع ق  م ي  بف  ي وس  ( َعِهُٓد ُكمِّي ِة أَداِب ع 

اِبقُ  َْٖقَصِ، الس  ْ   -أطاؿ هللا بقاءٌـ بالعهل الصالح، كالعمـ الىافع -ُهَىاِقًشا َخاِرِجيًّا -ِفْ َجاِهَعِة ا ـْ عم ٍِ ِم ِبَتَفضُّ
ْكِر بالهأثكر هف فض مٍـ، كالهذككر هف كرهٍـ؛ فقبمكا الهشاركة فْ هىاقشة ٌذي الرسالة؛ فمٍـ أصفِ الشُّ

 .ًُ ًُ لطمبة الّدراسات العميا، خاّصًة قسـَ المغة العربّيِة ك كَأْجَزُل ـُ بالّشكر لمجاهعة ا٘سٛهية عمِ ها ُتقّدُه أتقّد
فْ برىاهج الدكتكراي فْ المغة الدفعَة اٖكلِ  ،شريف طالًباٚ أىسِ شكَر زهٛئْ العك بٍٓئتيً الّتدريسّية كا٘دارّية. 

ٍد هعْ، لتخرج ٌذي الّرسالة ب ٍْ كأخًٓرا فإّىىْ  -بإذىً تعالِ -ٍذا الشكل الهقبكؿالعربية عمِ ها بذلكي هف ُجٍٍد كَج
ـَ أَ َأْشُكُر ُكل  َهْف  ٍَ ًِ. فأقكُؿ لِ  ْس ْ  ِهَف هعْ كساعدىْ فْ إخراج ٌذي الّرسالِة عمِ ٌذا الكج ًُ َفْضٌل َعَم ُكلِّ َهْف َل

ـُ هللُا عىِّْ خًٓرا. ًُ جزاُك  الهسمهٓف أعمُهً أك ٚ أعمُه
 الباحث: فٍد الجهل
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 الهقّدهة

ك  الحهد  الذؼ أىزؿ كتابً الهعجز، "الذؼ فيً ىبأ ها قبمكـ كخبر ها بعدكـ، كحكـ ها بٓىكـ، ٌك
ك حبل  الفصل ليس بالٍزؿ، هف تركً هف جّبار قصهً هللا، كهف ابتغِ الٍدػ فْ غٓري أضّمً هللا، ٌك

ك ال ك الّصراط الهستقيـ، ٌك الذؼ ٚ تزيغ بً اٌٖكاء، ٚك تمتبس بً هللا الهتٓف، ٌك ّذكر الحكيـ، ٌك
اٖلسىة، ٚك يشبع هىً العمهاء، ٚك ٓخمق عمِ كثرة الّرد، ٚك تىقضْ عجائبً، ٌك الذؼ لـ تىتً الجّف إذ 

َِا كُْرآًُا َغَجًتا...} سهعتً َحت ِ قالكا: ْػ ٍِ ِْٓدي إََِل الرُّشْ *  إُِاا َش ، َهْف قاؿ بً صدؽ، كهف (1){...دِ َح
ـٍ" ٌُِدؼ إلِ صراط هستقي  :، سبحاىً القائل(2)عهل بً ُأِجَر، كهف حكـ بً عدؿ، كهف دعا إليً 

ا َشاءَ َوََّل ُُيِيطُ ...} ٍَ ِ  ة
ٍِِّ إَِّلا َْ ِغيْ ٌِ ٍء  ، كالّصٛة كالّسٛـ عمِ هف ُأكتْ جكاهع الَكِمـ، (3)﴾َٔن بََِشْ

ف  ِهَف اْلَبَياِف َلِسحْ  ، كالّصٛة كالّسٛـ عمِ هف قاؿ: "أىا (4)را"كعمِ هف قاؿ: "إف  ِهَف الّشعر ِحَكًها، َكاِ 
 . (5)أفصح العرب بٓد أّىْ هف قريش، كاسترضعت فْ بىْ سعد بف بكر"

 أه ا بعد 

ّْ إلِ ا٘عراِب، هبتعدٓف عف هٓداِف  فقد رأٓت الباحثٓف ٓىصرفكف فْ دراساتٍـ لمّىحك العرب
 ًٛ ـَ كاَف كَٚ ٓزاُؿ َذي ّٚ أهثمًة قمٓمًة ُتكِحْ لمقارِغ ِبَأّف ٌذا العم ًُ إ )الّتصريف(؛ فٍـ ٚ ٓذكركف ِهْى
ى ها تٍٓ َب الى اُس َخْكَض ِغَهاِرِي؛ ِلُبْعِد َغْكِرِي، َكدِ  ًُ ٚ َيْسَتِحقُّ أْف ُيفرَد بدراسة خاّصٍة، كا  ق ِة لٙعراِب، ككأّى

َْ َهَسائِ  ِع ، كليَس ِبُكْسِع َأؼِّ َباِحٍث أْف َٓد  ًِ ِهَٓف َقْد َأْفَرُدكُي ِبُهَصى َفاٍت ُهْىُذ  ِم ًُ َتاِبٌع لٙعراِب؛ ٖف  الُهَتَقدِّ أى 
َسالَ  ُـّ ِتْمَؾ الُهَؤل َفاِت؛ ِلَذا َرأػ الباحُث أْف ُيَهَِّٓز ٌذي الرِّ ٌَ َىا َأ ْت ِإلْٓ ٍَ ُٖكَلِ، َكاْىَت َة الِعْمِهي َة ِبَكْسِر الُقُركِف ا

ًُ، كَٚ َىْىفَرُي.  ًُ، َكَىْقَتِرَب ِهْى  َكِتَٓرِة الَهْأُلكِؼ، ِإَلِ َغِْٓر الَهْأُلكِؼ؛ ِلَىْأَلَف

ـِ ِكَتاِب هللِا  ٍْ ،  -َتَعاَلِ -فِإف  عمهْ )الّصرِؼ(، ك)الى ْحِك(، ِعْمَها ألِة، كاَٖداِة؛ ِلَف ًِ َكُسى ِة َىِبيِّ
َك َكاِجٌب. ُهَحه دٍ  ٍُ ًِ َف ّٚ ِب ُـّ الَكاِجُب إ َٚ َِٓت ًُ َها   ، ملسو هيلع هللا ىلص، َكِهَف الَهْعُمكـِ أّى

                                                           

 [.2( ]الجف:1)
 (.5/172( الترهذؼ، سىف الترهذؼ )ج2)
 [.255( ]البقرة:3)
ؿ، اٖهػر  (، كفػْ رك "إف  4/245( ابف حىبل، هسىد أحهػد )ج4)  ٛ ف  ِهػَف اْلَبَيػاِف َلِسػْحرا". الَخػ ِهػَف الّشػعر ِحَكًهػا، َكاِ 

 (.1/85بالهعركؼ كالىٍْ عف الهىكر )ج
، كقػػاؿ الهزىػػْ: سػػهعت الشػػافعْ، يقػػكؿ: )بٓػػد(...، قػػاؿ أبػػك 4/202ٌػػػ(، شػػرح السػػىة لمبغػػكؼ،516( البغػػكؼ)ت5)

هيـ( عمِ )الباء(، ك)الباء( عمِ )الهيـ(. كجاءت )بٓػد( عبٓد: كفيً لغة أخرػ: )هٓد( بالهيـ، كالعرب تدخل )ال
 (.1/507ٌػ(، اقتضاء الصراط الهستقيـ لهخالفة أصحاب الجحيـ )ج728عىد ابف تيهية)ت
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يقكؿ: "اعمـ أّف هعرفَة الُّمغِة، كالّىحِك، كالّتصريِف َفرُض ِكَفاَيٍة؛ ّٖف ٌػ( 911ككاف السٓكطْ)ت
ـِ الشّ  رعّيِة َكاِجبُة ا٘جهاِع،...كهعرفُة اِٖدل ِة َتَتكق ُف عمِ َهْعِرَفِة الُّمَغِة، كالى ْحِك، هعرفَة اٖحكا

 .(1)كالت صريِف"
ا  ٍَ ِؿ إجهاِع الُعمهاِء َعَمِ َهَساِئِم َٛ ـُ كردْت ِبالعربي ِة؛ كالعربي ُة ُيهِكُف اٚحتجاُج بٍا ِهْف ِخ فاٖحكا

 َىْحًكا، كَصْرًفا.   
يـ بخٓتكاٖستاذ الدكتكر: )، هف اٖستاذ الدكتكر، )هحهكد العاهكدؼ(كبتشجيع   –(إبرٌا

َٛ  فِ ْٓ ذَ م  ، ال-هللا هاحفظٍ ، كبتكجٍٓاتٍ هاٌذا العمـ، كبتعميهٍ َذل  ، كتكجٍٓات اٖساتذة الكراـ، هاٌذا الفف 
كاٖستاذ الدكتكر: (، العرجا كاٖستاذ الدكتكر: )جٍاد ،(ىبٓل أبك عمْكعمِ رأسٍـ: اٖستاذ الدكتكر: )

كهاؿ كاٖستاذ الدكتكر: )( فكزؼ فياضكاٖستاذ الدكتكر: ) ،(دمحم البعكاٖستاذ الدكتكر: ) ،(دمحم عمكاف)
ًُ  ، ُخْضتّ -حفظٍـ هللا –د الجدبة( كاٖستاذ الدكتكر: )أحه( غىيـ ـِ، َفُذلَِّمْت ِصَعاُب ، (2)ِغَهاَر ٌذا العم

ًُ. كالَفْض  ٌََدَأْت َأْهَكاُج ، كآِخًرا.  ُل َك  رّب العالهَٓف، أّكًٚ
كفْ ٌذا البحث ٓكّد الباحث أْف يشٓر إلِ أّىً استفاد هف كتب الّىحك كاّلمغة، قديهٍا كحدٓثٍا، 
هسترشًدا بها كتبكي كأّلفكي، فرّبها ىقل ها كجدي عف كمهة هعّٓىة بىّصً بٛ تغٓٓر أك زيادة؛ ّٖىً لـ ٓجد 

الباحث ٚ ٓد عْ اٚبتكار أك التجدٓد أك التألٓف، لكّىً اجتٍد، فبحث، أكضح هف ذلؾ خًٓرا هىً، ف
د قدر استطاعتً، كقد استفاد فْ الهىٍج كطريقة التبكيب  ز بالشكٌا ح، كصى ف، كهث ل كعز  كىق ح، ككض 

  كبعض الهادة هف اٖبحاث كالدراسات السابقة.
 :الدراسةسبب اختيار  -أوال

                                                           

إف أخػكؼ هػا أخػاؼ عمػِ طالػب العمػـ إذا لػـ يعػرؼ الىحػك أف ٓػدخل فػْ جهمػة قػكؿ الىبػْ "اٖصهعْ:  يقكؿ (1)
السػػٓكطْ، اٚقتػػراح فػػْ ، ك (5/384ج) ا٘سػػٛـ تػػاريخ الػػذٌبْ، ".مٓتبػػكأ هقعػػدي هػػف الىػػارهػػف كػػذب عمػػْ ف"ملسو هيلع هللا ىلص: 

 (.  78عمـ أصكؿ الىحك )ص
ػاِت كتػب الهصػادر كالهعػاجـ العربيػة: ككردت )الصػعكبات( عىػد أحهػد هختػار عهػر  (2) صػعكبات: لػـ تػرد فػْ ُأه 

 د الػػدكتكر: )رهضػػاف عبػػد التػػكاب(، الهػػدخلفػػْ هعجهػػً: )المغػػة العربيػػة الهعاصػػرة( جهًعػػا لغٓػػر الهصػػدر. كعىػػ
 هعىاٌػا العربيػة . ككذلؾ: تهاـ حساف عهر، فْ كتابً: )المغة(201ص) المغكؼ  البحث كهىاٌج المغة عمـ إلِ

، كالػػدكتكر: كهػػاؿ (41ص) العربيػػة( المغػػة . كالػػدكتكر: هحهػػكد فٍهػػْ حجػػازؼ، فػػْ: )عمػػـ(49ص) كهبىاٌػػا(
، كعبػاس (31ص) العربػْ لمقػارغ  هقدهة كد. هحهكد السعراف، المغة ،(181ص) المغة عمـ فْ بشر، دراسات

 كالصػػعاب(، هثػػل: )الهشػػاكل (. كالهشػػٍكر عىػػد اٖقػػدهٓف: )الهصػػاعب2/209، ك1/8حسػػف، الىحػػك الػػكافْ )
 العهل(. فْ كاجٍتىْ التْ كالصعاب
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ِبىيَة  ُس رُ دْ تَ  أّف ٌذي الهخطكطةَ  جمٓمًة؛ خاّصةً  (1)ا البحث هخطكطةً سٓتىاكؿ الباحث فْ ٌذ-1
ًِ شعًرا كىثًراالكمهة فْ القرآف الكريـ، كالحدٓث الشريف، كالقراءاِت، كُلَغاِت الِّمساِف العَ  َجاِت ٍَ ، كَل ّْ   .رب

ًِ َهْف َأْفَرَد لٍذا الهكضكِع دِ -2  راَسًة ُهستقّمًة. لـ َِٓجِد الباحُث فْ حدكِد َها اط مَع َعمي
3- ، ًِ ًُ فْ حاشِٓت َج ٍَ ْ، كَهْى إضافًة إلِ ذلؾ فإّف ٌذا البحَث ٓتىاكؿ ترجهَة شخصي ِة الُهحشِّ

ـِ كالهعرَفِة  ـْ فْ سبِٓل الِعْم ٍُ ًُ؛ فهف الهٍهات أْف ُيعىِ الدارسكف بتىاكؿ العمهاِء الذٓف َقَضْكا حياَت ٌََب َكَهْذ
ـِ الّىْحِك كالص   ًة. عاه ًة، كِعْم  : ىفسً أسباب التحقٓقكهف اٖسباب ْرِؼ كالُّمَغِة َخاص 

ذا بِ (2)، كالتفاىْ فْ الدفاع عف عمكهٍـ، كالحرص عمِ إذاعة فضمٍـ"فِ مَ الس   بُّ حُ -4 هف  ر  . ٌك
ف لـ ىفعل  ،كاٖحفاد اٖبىاء لٕباء كاٖجداد؛ كلترػ ٌذي الهخطكطات الىكر، كيىتفع بٍا اٖجياؿ. كا 

ي غٓرىا، أك أعداؤىا، بحسف ىية، أك بسكء ىية، كربها اىحرؼ غٓرىا عف طريق اٖهاىة العمهية؛  ذلؾ تكٚ 
فٓىصرؼ ٌذا التراث إلِ ها يشكي صكرتً الحقيقية؛ فهف لدٓىىا؟ كفكرىا؟ كحضارتىا صىع آبائىا 

فالجدٓد ٚ  كأجدادىا؟ كأسٛفىا السابقة؟! فٛ بد هف الحفاظ عمِ التراث، كالهساٌهة فْ إحياء القديـ؛
 .(3)ٓىطمق هف فراغ، بل ٚ بد لً هف قديـ يقتدؼ بً

 ٌدؼ الدراسة:  -ثاىيا

ّْ الحفاظ عمِ التراث الص   -1  .رف
ٍّْ إضافة عهل َص  -2  جدٓد لمهكتبة العربية عاّهة، كلهكتبة ابف جهاعة خاّصة.  رف
ُركِح ِلِكتَ َٓق ػذا التَّحقػؤوَّ ٌ -3 ّـِ الشُّ ٌَ ، ُهشَتِهٌل ِلَحاِشَيٍة عمِ َشْرٍح ِهْف َأ ، َكَكَجاَزِة لفظًِ ًِ اٍب َهَع ِصَغِر َحْجِه

َْ َشاِفَيُة ابف الحاجب. َٚ َكٌِ   عمِ قكاِعَد َلِطيَفٍة، كُهْحَتٍك عمِ دقائِق اٖسراِر العربي ِة، أ
الصرفية، كهصطمحاتً، آرائً ) ابف جهاعة إلِ هذٌب الهحشْ الدراسة هف خٛؿالباحث لٓخمص  -4

 .لخٛؼ(كترجيحاتً لهسائل ا
 : (4)الدراسات السابقة -ثالثا

                                                           

قػػة أك ىػػص هكتػػكب هخطػػكط، كتػػاب أك كثي - 2ُهَؤى ػػُث )هخطػػكط(.  - 1هخطكطػػة(: )هخطكطػػة( ]هفػػرد[: ) (1)
ػػػا ُيْطَبػػػْع َبْعػػػُد، ٓجػػػكز تػػػذكٓر كتأىٓػػػث الهعػػػدكد عمػػػِ حسػػػب الهىػػػكؼ بػػػً. هخطػػػكط ]هػػػذكر[، كهخطكطػػػة  بالٓػػػد له 

 .(1/665]هؤىث[. هعجـ المغة العربية الهعاصرة )ج
 ( أحهد أهٓف، هقدهة تحقٓق أخبار أبْ تهاـ.(2
الحهٓػػد، هقدهػػة تحقٓػػق: العهػػدة، ٚبػػف رشػػٓق (، كعبػػد 8اىظػػر: البػػابرتْ، هقدهػػة تحقٓػػق: شػػرح التمخػػيص )ص (3)

 .(1/7)ج
 (.2/1021( خميفة، كشف الظىكف )ج4)
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ٌػ(، فالشافية هقدهة هشٍكرة، فْ فف الّتصريف، 646كثرة كاثرة لعظـ قدر شافية ابف الحاجب)ت
ك)الكافية هقدهة كجٓزة عمِ غرار أختٍا الهعركفة فْ الىحك، الهسهاة بػ)الكافية(، فْ اٚختصار، كالشهكؿ، 

كقد اعتىِ بٍا الى ْحَك عف الصرؼ،  ٌػ(، فاصمةً 538لزهخشرؼ)تالشافية، ٚبف الحاجب( شرٌح لهفصِل ا
كتكاد تككف ٌذي الشركح، كأخكاتٍا صكًرا أخرػ أرحَب لمشافية، لـ تخرج  العمهاء، ها بٓف شرح كحاشية كىظـ.

 الهىٍج، ٚك فْ الهادة الهدركسة. فْعمٍٓا 
هتّههًة لٍا، فْ عمهْ الّتصريف، كالخّط، كقد صّرح ابُف الحاجب بككِف الشافيِة ُهمحقًة لػ)الكافية(، ك 

 كهؤخًرا صدرت )الكافية، كالشافية( هًعا، بٓف دفتْ كتاٍب كاحٍد بتحقٓق الدكتكر: صالح عبد العظيـ الشاعر. 
لمهقدهة  تسعًة كأربعٓف شرحًا بالعربية تحقيقً لمشافيةفْ هقدهة  الدكتور: حسف العثهافقد ذكر ك 

 . كالهتداكؿ هف شركحٍا: الهذككرة، كخهسًة بالفارسية، كشرحًا بالتركية

 ، تحقٓق: الدكتكر: حسف بف أحهد العثهاف.ٌػ(646ت(ابف الحاجب شرح هؤلفٍا -

طبػػع هػػع هجهكعػػة هػػف شػػركح الشػػافية فػػْ هطبعػػة دار الطباعػػة العػػاهرة فػػْ  ،ٌػػػ(746ت(شػػرح الجػػاربردؼ -
، دراسػػة كتحقٓػػق، ىبٓػػل دمحم أبػػك عهشػػً؛ رسػػالة دكتػػكراي، شػػرح الشػػافية لمجػػاربردؼك ٌػػػ(، 1310اسػػتاىبكؿ سػػىة )

 ـ.1990إشراؼ: عبد الحفيع السطمْ، جاهعة دهشق،

 ، هىٍا:حكاشٍ  ِ ٌذا الشرحكعم

ٌػ( فْ هجمد لطٓف، كها 2162، طبع فْ استاىبكؿ سىة )ٌػ(665حاشية: لمسٓد: ىقري كار)ت -
 ٌػ(.2212طبع فْ هطبعة هحهكد بؾ سىة )

. أسهاٌا )الدرر الكافية فْ ٌػ(674، أك الكهاٚىْ الركهْ)تحاشية الشٓخ حسٓف الكهاٚتْ -
حل شرح الشافية(، عمِ شرح الجاربردؼ لشافية ابف الحاجب، هطبكعة ضهف هجهكعة الشافية 

 ٌػ.2222بالهطبعة العاهرة،

، هطبكعة ضهف لشافية ابف الحاجب (شرح الجاربردؼ)عمِ  ٌػ(728حاشية ابف جهاعة)ت -
ْ هِحلُّ  ٌػ.2222 هجهكعة الشافية بالهطبعة العاهرة،  الدراسة. (1)ٌك

 . ٌػ(635الجابردؼ)ت ، عمِ )شرحٌػ(744حاشية العٓىْ)ت -

ّٛ ، الهسه اة: )بالطراز  عمِ )شرح الجاربردؼ( ٌػ(822حاشية لمسٓكطْ)ت -  (.ؼّ دِ رْ كَ زَ ال

 . ٌػ(827حاشية دمحم بف القاسـ الغزؼ الغرابٓمْ)ت -

 وهف شروح الشافية: 

                                                           

(1)  ،) ( أْف ُتْضَبَط بالكسر كالفتح عمِ أّىٍا اسـُ هكاٍف ِهػْف )َيِحػلُّ ؿٍّ ََ ؿُّ الدراسة(: ٓجكز فْ )حاء( )َهِح ََ ْ هِح )ٌك
.)  . (671/ 1هعجـ الصكاب المغكؼ ) أك )َيُحلُّ
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ِّْ اشرح  - ِٓف: اٖسترابادؼِّ  لشٓخ، َرِض  : شرًحا جاهًعا.  ٌػ(575)تؼِّ كِ حْ ، الى  الدِّ

عبػد تحقٓػق:  الهتكسػط(.)، صػاحب: ٌػػ(624لسٓد، ركف الدٓف: حسف بف دمحم اٖسترابادؼ)تاكشرح  -
 ـ.1992الىاصر عساؼ، رسالة هاجستٓر، إشراؼ: هىِ إلياس، جاهعة دهشق،

 . ٌػ(612لخضر الٓزدؼ)ت بعداشرح  -

 .ٌػ(638كشرح تاج الدٓف، أبك دمحم: أحهد بف عبد القادر بف هكتـك الحىفْ)ت -

هدة الطالب، فْ تحقٓق : شرًحا، فْ هجمدٓف. سهاي: )عٌػ(652كشرح ابف ٌشاـ الىحكؼ)ت -
 تصريف ابف الحاجب(.

 ، اٖعرج، شرًحا ههزكًجا جاهًعا.ٌػ(: الىيسابكرؼ 742كشرح ىظاـ الدٓف)ت -

، سهاي: )الهىاٌج الكافية، فْ شرح ٌػ(815الشٓخ: زكريا بف دمحم اٖىصارؼ، الهصرؼ)ت كشرح -
ك هف سمسمة  ك: شرح ههزكج. دراسة كتحقٓق: الدكتكرة: رزاف خداـ، رسالة دكتكراي ٌك الشافية(، ٌك
ك هىشكر فْ هكة فْ هكتبة الفيصمية، أرشٓف طبع هع هجهكعة هف شركح  إصدارات الحكهة، ٌك

 ٌػ(.2222اهرة فْ استاىبكؿ سىة )الشافية فْ هطبعة دار الطباعة الع

  :وهف الدراسات السابقة حوؿ هوضوع الرسالة

فْ شرح الشافية، الباحث: هٍدؼ بف عمْ بف هٍدؼ  اعتراضات الرضْ عمْ ابف الحاجب -
 القرػ.ٌػ، هكة الهكرهة، جاهعة أـ 2312 القرىْ، رسالة دكتكراي،

ل العمـ، ذكر الهحقق الهذككر هىٍـ عشرة،  - ا: كها ىظهٍا جهاعة هف ٌأ الىيسابكرؼ أك كأشٌٍر
، كاسـ هىظكهتً: )الكافية ىظـ الشافية(، كلـ ٓذكر فٍٓا: )الخط(، فرغ هىٍا سىة )الىيسارؼ(

شافية الطبعة التْ بتحقٓق: الشٓخ حسف ( بٓتًا، طبعت هع ال2222ٌػػ(، كبمغت أبياتٍا )2251)
 العثهاف، كلـ يقف لمىاظـ الهذككر عمِ ترجهة.

،  دراسػػػػة ٌػػػػػ(852الصػػػػافية شػػػػرح الشػػػػافية، لٓكسػػػػف بػػػػف عبػػػػد الهمػػػػؾ الشػػػػٍٓر بػػػػػ)قرة سػػػػىاف()ت -
بػف سػعكد ا٘سػٛهية، كتحقٓق، تٍاىْ بىت دمحم سميـ الصفدؼ، رسالة هاجستٓر، جاهعة ا٘هػاـ دمحم 

 ٌػ.1413كمية المغة العربية، الرياض،
(: تشتهل هجهكعة الشافية فْ شآٌف دمحم عبد السٛـهجهكعة الشافية ىسخة هطبكعة: )ضبط: ك  -

شرح  -1، كخهسة شركح لٍا: ٌػ(646عمهْ التصريف كالخط، عمِ: )هتف الشافية ٚبف الحاجب)ت
حاشية عمِ شرح  -3، ٌػ(776شرح الشافية لىقرة كار)ت -2، ٌػ(746الشافية لمجاربردؼ)ت

ذا هكضكع الدراسة كالتحقٓق فْ ٌذي الرسالة، ٌػ(819جهاعة)تٚبف  الجاربردؼ الهىاٌج  -4، ٌك
الفكائد الجمٓمة فْ شرح الفرائد الجهٓمة  -5، ٌػ(926الكافية فْ شرح الشافية لمشٓخ زكريا اٖىصارؼ)ت

يـ  ، دار الكتب العمهية، ، ضبطٍا كاعتىِ بٍا: دمحم عبد السٛـ شآٌفٌػ(1016الكرهياىْ)ت٘برٌا
 ( كرقة.1400هجمدٓف، عدد الصفحات: )َتقع ٌذي الىسخة فْ ـ. 2014 -ٌػ 1435، لبىاف، 1ط.
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ٚ  ها ىدر، ٚك دراسةِ  بىاءٍ  ، ٚك ضبطِ ، ٚك تخريجٍ ضبط، بٛ تكثٓقٍ كاف هجرد  ، ، ٚك هذٌبٍ هىٍجٍ  إ
 فكاىت بحاجة إلِ تحقٓق. 

حتِ أف دمحم عبد السٛـ شآٌف، لـ يحصل عىد كتابتٍا إٚ عمِ ثٛث هخطكطات، اثىتٓف: 
 .ؼ ىصار اٖشرح لمجاربردؼ، كثالثة لمشٓخ زكريا 

رية، رقـ: )819جاربردؼ)تهخطكطة شرح الشافية لم -1  (.4319ٌػ(، الهكتبة اٌٖز

 (.4672ٌػ(، الهكتبة جاهعة الهمؾ سعكد، رقـ: )819هخطكطة شرح الشافية لمجاربردؼ) -2

ٌػػ(، الهكتبة 926هخطكطة الهىاٌج الكافية فْ شرح الشافية، لمقاضْ زكريا اٖىصارؼ)ت -3
رية، رقـ: )  ( عهكهيً.5008صرؼ(، ) 73اٌٖز

ة )شآٌف( فْ كتابة هادتٍا العمهية عمِ الطبعة الحجرية فْ الهطبعة كاعتهدت هجهكع
 .(1)ٌػػ، كها ذكر ذلؾ فْ هىٍج التحقٓق1310العاهرية، فْ دار الخٛفة العمية، 

كهف ٌىا فقد تهٓز بحثىا فْ ٌذي الرسالة بالرجكع الِ هخطكطتٓف لحاشية ابف جهاعة 
 . ٌػػ( إضافة إلِ طبعة عالـ الكتب، بٓركت819)ت

ًُ؛ فقد أراحىا  فْ جهع )الهجهكعة الشافية(؛  -رحهً هللا حيًّا كهًِّٓتا –كىحف بذلؾ ٚ ىبخسً حق 
، ، كلىّصِ الشارح، الجاربردؼفكاىت بحقٍّ )شافيًة(؛ فتسى ِ لمباحث الرجكع لىّصِ الشافية، ٚبف الحاجب

ْ، ابف جهاعة  بالىص، كبالشرح.  لربط كٛـ الهحشِّ
   هىٍج دراسة البحث: -رابعا

، ٌػ(819فْ دراستً لشخصية ابف جهاعة)ت عَ بِ ت  طبيعة البحث تطمبت هف الباحث أف َٓ 
ّْ ٌػ(535، لشافية ابف الحاجب)تٌػ(635عمِ شرح الجاربردؼ)ت ٓتًكلحاش ّْ الّتحمٓم  : الهىٍج الكصف

  ْ راسة هضهكًىا كها٘حصائ .. كهللَا أسأُؿ أْف أككَف قْد ُكفِّقُت فْ اختيار ٌذي الدِّ ًٛ  ىًٍجا كشك
 التي واجٍت الباحث: (2)الصعاب -خاهسا

                                                           

 (. 53( اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص1)
ًٛ  َأف   :العهل فْ كاجٍتىْ التْ كالصعاب كهف الهشاكل (2) خراجٍػا جاهعيػة رسالة إعداد فْ ٌذا هثل عه  َكْفػقَ  كا 

 لٍـ، هشٍكد كبار اتذةأس عمٍٓا يشرؼ كالتْ العريقة الجاهعات فْ بٍا الهعهكؿ اٖكاديهية العمهية الهكاصفات
 كػل   لٓتحاشػِ الجاهعيػة الرسػالة بإعػداد يقػـك الػذؼ لمطالػب بالىسػبة اٚعتبػار عػٓف فػْ يكػكف  أف بػد   ٚ ذلػؾ كل

 إهكاىياتػػػً كغايػػػة كقتػػً جػػػل   فيصػػػرؼ الرسػػالة، لٍػػػذي كالهىاقشػػػٓف الهشػػرفٓف قبػػػل هػػػف هتكق ػػعٍ  كاسػػػتدراؾٍ  هٛحظػػةٍ 
 الخاصػػػة الهكتبػػػات فػػػْ كالهصػػػادر الهراجػػػع عػػػف بحثًػػػا هكػػػاف إلػػػِ هكػػػاف هػػػف كيتىقػػػل أفكػػػاري، كعصػػػارةَ  العمهيػػػةَ 
ػػذي كالعاهػػة، اىظػػر:  .جػػًدا كبٓػػر كجٍػػد هشػػقة هػػف فٍٓػػا هػػا عمػػِ هىٍػػا بػػد   ٚ اعتياديػػة تكػػكف  أف تكػػاد الصػػعاب ٌك
كِر  :الجرجاىْ َرِر فْ تفسٓر أؼ كالسُّ  .(1/10)جعبد القاٌر، َدْرُج الدُّ
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ًٛ  إف   خراجٍا جاهعية رسالة إعداد فْ ٌذا هثل عه  اٖكاديهية العمهية الهكاصفات َكْفقَ  كا 
 أف بد   ٚ ذلؾ كل لٍـ، هشٍكد كبار أساتذة عمٍٓا يشرؼ كالتْ العريقة الجاهعات فْ بٍا الهعهكؿ
 هٛحظةٍ  كل   لٓتحاشِ الجاهعية الرسالة بإعداد يقـك الذؼ مطالبل بالىسبة اٚعتبار عٓف فْ يككف 

 العمهيةَ  إهكاىياتً كغاية كقتً جل   فيصرؼ الرسالة، لٍذي كالهىاقشٓف الهشرفٓف قبل هف هتكق عٍ  كاستدراؾٍ 
 الخاصة الهكتبات فْ كالهصادر الهراجع عف بحًثا هكاف إلِ هكاف هف كيتىقل أفكاري، كعصارةَ 
ذي كالعاهة، ، جًدا كبٓر كجٍد هشقة هف فٍٓا ها عمِ هىٍا بد   ٚ اعتيادية تككف  أف تكاد الصعاب ٌك

 : -أيًضا –كهف الصعاب 
ـ  دقة   -  ، كتكاد ىسخ الهخطكطات تككف هعدكهة الضبط.الكمهة   ة  ي  ى  ب   ث  ي  هف ح   صريف  الت   عم
ْف ضبطت ٚ تضهف عدـ ضبط الكمهات في الهصادر والهراجع القديهة - صحة الضبط؛ ، كا 

التحريف،  كاتبٍا هجرد ىاسخ ٚ عالـ صرٍؼ، ٚك َىْحٍك؛ كيكثر يككفُ ٖف الكثٓر هف الىسخ الهتكفرة 
...  ؾَ ، ٚك يسعفؾ إٚ عمهُ (1)كالتصحٓف ًٛ  )ٌدٌد(,بالقاعدة، كالكزُف الذؼ ُبِىَْٓت عميً الكمهة، فهث

كمهة الهرادة، ككزىٍا هثل: )ٌىدلع(، الضبط غٓر صحيح بٓف ال ًِ سِ فْ ىَ  ك)ٌدبد(، كتجد فْ الهصدرِ 
 فْ )ؾ(: )أَبْ يأَبْ(. قولً: ]وشذ  أب ى يأب ى[ككزىً )فىعمل( فْ الههتع. كفْ )ـ(، ك)ط(: 

؛ الهٍهكزةَ  ، كالكمهاتِ الهىقكطةَ  اٖحرؼَ  -خاّصًة  - التحريف الكثير الحاصل في الهخطوطات -
ََٓف(كف )َبَْٓف(: ظرؼ الهكابٓف فٛ تستطيع أف ُتَهَِّٓز:  ـِ َهْكِضٍع فْ الجزيرة العربية، ٚ ٓكجد )َٓ : ِاْس

ـْ َِٓجئْ غٓري فْ العربية ٓبدأ بػ)ياءٓف( هتحركتٓف. كها فْ قكلً: ) ًُ ياءاف إٚ  كل ُى ِهه ا فاؤُي كَعْٓ
َُٓف( َٓ(
ْ كها فْ القاهكس: َعْٓ  (2)  ، ٌف أك َكاٌد بٓف )ضاِحٍؾ كُضَكْيِحٍؾ(هتحركًة، ٌك

                                                           

ػػك تبػػدٓل الكمهػػة، هػػف ِقبػػل هػػف ٓػػتمفع بٍػػا أك يسػػهعٍا أك ( التصػػحٓف، كالتحريػػف: الت1) صػػحٓف ٌػػك التحريػػف، ٌك
ػػػا، إلػػػِ كمهػػػة أخػػػرػ تشػػػبٍٍا فػػػْ صػػػكرتٍا أك فػػػْ لفظٍػػػا. كالظػػػاٌر أىػػػً لػػػـ يكػػػف ثػػػـ فػػػرؽ بػػػٓف  يكتبٍػػػا أك يقرٌأ

، فػػإف عبػػاراتٍـ يفٍػػـ هىٍػػا أف الكػػل القػػدهاءالتصػػحٓف كالتحريػػف ٚ فػػْ اصػػطٛح الهحػػدثٓف ٚك فػػْ اصػػطٛح 
ػك ىفسػً تحريػف؛ كبقػْ يس عمػِ هػا يظٍػر  -هِ باٚسهٓف، كأف التصحٓف هأخكذ هف الىقل عػف الصػحف، ٌك
ذلؾ كذلؾ إلِ أف جاء الحافع ابف حجر ففرؽ بٓىٍها فتبعً عمِ ذلؾ جهاعة ههف جاء بعدي. كقد قسـ ابف  -

ػػػك  فػػػْ صػػػكرتٍا  التغٓٓػػػر الكاقػػػع عمػػػِ الكمهػػػات، سػػػكاء كػػػاف -كهػػػا تقػػػدـ  -حجػػػر التصػػػحٓف أك التحريػػػف ٌك
الهسهكعة، إلِ قسهٓف، فجعل ها كاف فيً تغٓٓر حرؼ  :أؼ ؛الهرئية، أك فْ صكرتٍا الهمفكظة :أؼ ؛الهكتكبة

ػك اصػطٛح  أك حركؼ بتغٓٓر الىقط هػع بقػاء صػكرة الخػط تصػحيفًا، كهػا كػاف فيػً ذلػؾ فػْ الشػكل تحريفػًا، ٌك
ل الحدٓث   (.142/ 10) 2 -جدٓد. أرشٓف همتقِ ٌأ

2) َْٓٓ ًُ ُكػراٌع)ت بعػدفُ ( ) ٌػػػ( بفػْتٍح فسػككٍف، قػاَؿ: كلػيَس ِفػْ الَكػٛـِ 309(: بػالفتح، ثػـ السػككف: كآخػري ىػكف: كَضػَبَط
ِلً ياءاف َغْٓري . كقٓػل: (ضػكيحؾ)ك (،ضػاحؾ)، بػٓف . كقٓػل: كادٍ (جكزهاف)بكاد يقاؿ لً:  فٌ ْٓ عَ  :اسـٌ َكَقَع ِفْ َأك 

: بئػػر فػػِ كادػ عبػػاثر. اىظػػر: الفٓركزأبػػادؼ، القػػاهكس بئػػر فػػِ بػػٛد خزاعػػة. كقٓػػل: هكضػػع قػػرب بػػدر. كقٓػػل
بٓدؼ، تاج العركس )ج1/1241الهحيط )ج (، كالبغدادؼ: عبد الهؤهف، هراصد اٚطٛع عمِ 36/315(، كالز 

 (.3/1489أسهاء اٖهكىة كالبقاع )ج
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ها جبٛف بأرض الفرس  (.(1)ٌك
ْ هٍهكزةٌ الٍهزِ  ، هع استخداهٍـ تسٍٓلَ الهٍهكزةُ  الكمهاتُ  وكذلؾ -  ؟ أـ ٌْ حرؼُ ؛ ٚ تعمـ ٌأ

ٍّْ دٍّ هَ  ، أك ألف ٍّْ ، أك يائ  )أَبِ(، ك)أِبْ(، ك)يأَبِ(، ك)يأبْ(.هثل:  (؟)كاكؼٍّ
 : هثل: )الفرس(، ك)الفرش(., والخمط بيف )السيف(, و)الشيف(التحريف -
َف  اعتهد الباحث في الهتف )الصواب( - َْٖرَبػَع َدك  ػَكاُب الىَُّسػَخ ا ْف َجاَىػَب الص  هػف الىسػخ اٖربػع، كاِ 

ًَ ِإَلِ َذِلؾَ  َكاَب ِفْ الَهْتِف، َكَىب   ِفْ الَحاِشَيِة. الباِحُث الص 
- ) ػب  اج  ( لمهػتف, )ابػف  الح  ػىّ ف  م ػط  بػيف )اله ص  ي القارئ  أو الباحث  إلى الخ  شّ  , وبػيف ي ع رّ ض  اله ح 

) ار ح  : ، فْ اسػتخداهً ضػهٓر ال، )الجاربردؼ()الش  ًٛ غائػب أك فػْ إسػىاد اٖفعػاؿ إلػِ الضػهائر، هػث
ُـّ فظػػاٌر[؛ فيعمِّػُق )ابػػف جهاعػة(فػْ قكلػً؛ أؼ: )الجػػاربردؼ( ػ ػا الض  : كفيػً ىظػػر؛ ِلَهػا سػػتعرؼ : ]كأه 

: "إف الهقبػػرة فػػْ الهكػػاف بػػالفتح: قيػػاس؛ حٓػػُث جعمٍػػا (2)الهفصػػل( فػػْ )شػػرح  هػػف قػػكؿ )الهصػػىف(
ًِ فػػْ )شػػرح الٍػػادؼ ، كِلَهػػا َصػػر َح ِبػػ ِّْ (، ٚبػػف الحاجػػب. ك)شػػرح لفػػػ)شرح الهفصػػ. (3)(هثػػاَؿ القياسػػ

ىاؾ: )شرح الٍادؼ(، لمزىجاىْ)تالٍادؼ ، كهػا صػرح بػذلؾ ابػف جهاعػة، ٌػػ(655(، لمجاربردؼ، ٌك
ىا الزىجاىْ(.  : )شرح الٍادؼ، لهٚك ًٛ  قائ

                                                           

 (،غهػػيس الحهػػاـ)بػػٓف  كادٍ  -أيًضػػا – (:ُش رْ الَفػػ)ك (.شرْ الَفػػ) :( بفػػتح أكلػػً، كسػػككف ثاىيػػً، كآخػػري شػػٓف هعجهػػة(1
، حػٓف سػار إلػِ -صّمِ هللا عميً كسّمـ -: كمٍا هىازؿ ىزلٍا رسكؿ هللا (صخٓرات الّثهاـ)ك (،شرْ فَ )، ك(لٍ مَ هَ )ك
ػك هتبػػّدػ  (،فػرش سػكيقة) (الفػرش)حتػِ يصػّب فػْ  (هزيىػة)جبػل  (كرقػاف)ٓىحػدر هػف  كادٍ  (:لَمػهَ )ك (.بػدر) ٌك

ّْ بػػف أبػػْ طالػػب كبىػػْ جعفػػ فػػْ  ب  ُصػػحتػػِ يَ  (شِ رْ الَفػػ)ثػػـ ٓىحػػدر هػػف  ،ر ابػػف أبػػْ طالػػببىػػْ حسػػف بػػف عمػػ
. الحهػػػػكؼ، هعجػػػػـ البمػػػػداف -أيًضػػػػا -: هكضػػػػع فػػػػْ الحجػػػػاز (الجبػػػػا ُش رْ َفػػػػ)ك .فػػػػْ البحػػػػر غُ رَ ْفػػػػثػػػػـ يُ  (،إضػػػػـ)

: عبػػػد الهػػػؤهف، هراصػػػد اٚطػػػٛع عمػػػِ (، كالبغػػػدادؼُّ 13/465(، كابػػػف هىظػػػكر، لسػػػاف العػػػرب )ج4/250)ج
(، 2/765(، كالسػػػػػهٍكدؼ، خٛصػػػػػة الكفػػػػػا بأخبػػػػػار دار الهصػػػػػطفِ )ج3/1309جأسػػػػػهاء اٖهكىػػػػػة كالبقػػػػػاع )
بٓدؼ، تاج العركس )ج  (.36/315كالز 

 (.2/1146( ركف الدٓف، شرح الشافية )ج(2
)ت(3 ّْ ػػػاب الزىجػػػاى ٓف عبػػػد الٌك ٌػػػػػ(،  655( )الكػػػافْ فػػػْ شػػػرح الٍػػػادؼ، قسػػػـ التصػػػريف(، ٖبػػػْ الهعػػػالْ عػػػز الػػػدِّ

اِدؼ اْلهَ  ٍَ ٍُكر(. ذكري السٓكطْ)ت)َصاحب شرح اْل ٌػ( فْ: )بغية الكعاة(: أف الجاربردؼ أكثر هف الى ْقل 911ْش
ًُ ِبَبْغػَداد ِفػْ اْلعْشػريف هػف ِذؼ  ، َكذكػر ِفػْ آِخػري َأىػً فػرغ ِهْىػ ًِ ػ ًِ ِبَخطِّ ًُ ِفْ )شرح الشافية(، كقػاؿ: كقفػت َعَمْيػ َعى

ػػػة سػػػىة َأربػػػع َكخهسػػػٓف كِسػػػتِهاَئة) ًُ ْتف اٌػػػػ(. َك)َهػػػ654اْلحج  ػػػاِدؼ( َلػػػ ٍَ ٍُكر:  -َأْيًضػػػا  –ْل ًُ: )التصػػػريف اْلَهْشػػػ َكلػػػ
بػ)تصريف اْلُعز ػ(، كهؤلفػات ِفػْ اْلعػُركض كالقػكافْ. كخطػً ِفػْ َغاَيػة اْلَجػْكَدة. تَكػرر ذكػري ِفػْ جهػع اْلَجَكاِهػع. 

 (. 23(، كعضيهَة، الهغىْ فْ تصريف اٖفعاؿ )ص2/122اىظر: السٓكطْ، بغية الكعاة )ج
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عمهاء   بأقواؿ   االستشٍاد   -
ـ يشػتر عمهاءَ  بأقكاؿِ  أو، هغهوريف (1) ػف  ى   كوف باالس ػال   أو   ً  س   و  , أ  ب  مق 

ًٛ , وكذلؾ اسـ الكتاب(2)ة  ي  ى  الك   ككهػا ؟!. دَ قَصػ شػرحٍ  (؟! أؼ  شػرح الهفصػل، يقػكؿ: جػاء فػْ )، فهث
 ًُ ػػا َقاَلػػ ػػػػد  فػػْ قكلػػً: )َجػػَكاٌب َعه  ػػيّ  ًَ إِ  :الس  ٌَػػَذا الَكْجػػ ٌَػػَذا الت ْعِمٓػػِل َىَظػػًرا. َكَذَكػػَر  ػػػػدٍ س   أؼ  فػػ؟! ف  ِفػػْ   ػػيّ 

ٍّْ  ؟ أؼ  الهوصميأك فْ قكلً: قاؿ ؟!. دَ قَص   ...إلخ.كثٓرٌ  ـْ ٌُ كغٓرُ ؟! األىدلسي  ؟ أك دَ قَص  هكصم
 .التْ ىقل عىٍا اْبُف جهاعةَ  الهصادِر َوِه عَددٍ عمِ  ثكرِ العُ  عدـُ  -

 قسهيف:  إلى ً  تقسيه   البحث   اقتضت طبيعة   البحث: ةُ ط  خُ  -سادسا

ـ    . ةِ اسَ رَ الدِّ  ـِ سْ قِ : ؿ  األو   القس
 .ٓقِ قِ حْ الت   ـِ سْ قِ : ياى  الث   ـ  س  الق  

. هةٍ اتَ ، كخَ ٓفِ مَ ْص ، كفَ هٍٓدٍ : تَ فْ هِ  ،فيًِ  راسةُ الدِّ  : تككىِت راسةِ الدِّ  ـُ سْ قِ  :ؿ  األو   ـ  س  الق  ***
 : عمِ الّتهٍيدتكّقف الباحث فْ 

هيةُ  -أوال التْ هّر  ، كالهراحلُ صريِف ، كالت  رِؼ بالص   عريفُ ت  كال، صريِف ، أك الت  الصرِؼ  ٌأ
ـُ، بطريقة هكجزة.   بٍا ٌذا الِعْم

  .جهاعةَ  ، كابفِ ؼِّ دِ رْ بَ ، كالجارَ الحاجِب  : ابفِ ِٛث الث   اٖعٛـِ  ترجهةُ  -ثاىيا
كفيً خهسَة عَشَر  (.فْ )الحاشيةِ  جهاعةَ  ابفِ  هىٍجَ فقد عرض:  ,ؿ  األو   الفصل   كأّها

 َهطمًبا.
 :ففيً هبحثاف ,اىيالثّ  وأّها الفصل  

، ، كالقياُس هاعُ (: )السّ ًِ فْ )حاشٓتِ  جهاعةَ  ابفِ  عىدَ  الّصرفّيةُ  : اٖصكؿُ ؿ  األوّ  الهبحث  
 الحاؿ(. ، كاستصحابُ كا٘جهاعُ 

ُّْ الّص  جهاعةَ  ابفِ  : هذٌبُ الثاىي الهبحث    .رف
 : ، كفيًحقٓقِ التّ  ـُ سْ قِ  :اىيالثّ  القسـ  ***

 : ىسخ الهخطكطالهبحث األوؿ
 الىسخ. كصفُ  -
 بٓف الىسخ. فركؽٌ  -

                                                           

ْ ليست هف أصل الكمهة. قد تكٌ ـ هػف )ُعَمهَ  (1) اُء( ههىكٌع هف الصرؼ؛ ٖىٍا هىتٍية بألف التأىٓث الههدكدة، ٌك
َصَرؼ ٌذي الكمهَة أّىٍا ٚ تحّقق شركط صيغة هىتٍِ الجهكع لكجػكد حػرؼ كاحػد بعػد أِلفٍػا، كالكاضػُح أف  ِعم ػة 

ف فْ الهثاؿ.الهىع هف الصرؼ فٍٓا ٌْ كجكد ألف التأىٓث الههدكدة؛ كلذا ٚ    تىك 
ّـِ اْلَكاِؼ َكَكْسِرٌَا َكاِحَدُة )اْلُكَىِ(. (2) ْىَيُة( ِبَض َِ  (.1/10جشرح الهفصل ) ،ابف يعيش )اْلُؾ
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 الباحث فْ التحقٓق. هىٍجُ  -
 .الحاشية هزايا تحقٓق -
 .سبةٌ كىِ  ، تكثٓقٌ جهاعةَ  ابفِ  حاشيةُ  -
 الهخطكط. (1)عىكافُ  -
 لمىسخ الهخطكطة. صكرٌ  -
 الهخطكط الذؼ تىاكؿ أتْ:  هتفِ  فْ تحقٓقِ  الشركعُ  -
 .الجاربردؼ هقدهةَ  ًُ ، كشرحَ جهاعةَ  ابفِ  هقدهةَ  -

 )الجهع(. ، حتِ بابِ ؿِ هف الباب اٖكّ  الّتصريف، التصريف، كأبكابَ  حد   الهبحث الثاىي:
 شرحِ  ، كترتٓبِ ٌػ(646الحاجب)ت ابفِ  افيةِ شَ  ترتٓبَ  : هرتبةً األربعوف  صريف(أبواب )التّ اءت كقد ج
 . (2)ٌػ(746الجاربردؼ)ت

  :هة  خات  ال -سابعا
  :الىتائج

ـ شخصية هكسكعيةقّدـ البحث دراسة كافية حكؿ  ـ الحكاشْ عمِ شرح هف ٌأ ، كلحاشية هف ٌأ
ـ الهتكف  ، ٌذي الشخصية التْ تركت لٗهة العربية، كاٖهة ا٘سٛهية ذخائر ىفيسة الشركح، كعمِ هتف هف ٌأ

ا عصر الهكسكعات، هف هؤلفات فْ شّتِ الفىكف؛ فكاىت ٌذي الدراسة هبّٓ  ىة هكاىتٍا العمهّية فْ عصٌر
ٍا اّلمغكّية كالّصرفّية كالّىحكّية كبعرض ٌذي ا٘هكاىات العمهية عمِ هعهل اّلمغكّيٓف كالّصرفّٓٓف كخاّصًة هكاىت

كالّىحكّيٓف، كباستخداـ أدكات الفرز هف اٖصكٍؿ الّىحكّية، كأدّلة اٚستشٍاد، كبالّتتبع كاٚستقراء؛ تكّصمت 
ـ الخصائص ا ابف جهاعةهىٍج الّدراسة إلِ  لِ ٌأ إضافة إلِ ، لتْ تهٓزت بٍا ٌذي الحاشيةفْ حاشٓتً، كا 

 ًِ هٍا هذٌِب اٚستقٛلّية، كقد َخُمَصْت ٌذي الّدراسُة إلِهذٌِب  : هجهكعة هف الىتائج هف ٌأ

                                                           

ّـِ،( اْلِكتَػػابِ  ُعْىػػَكافُ ( )1) ػػ َْ  ِبالض  ػػ  َعْىػػَكفَ )كَ  ،(ِعْىَيػػافٌ )كَ  )ِعْىػػَكاٌف(: -َأْيًضػػا – َكُيَقػػاؿُ . ُيْكَسػػرُ  َكَقػػدْ  اْلَفِصػػيَحُة، المَُّغػػةُ  ٌِ
ًُ(، اْلِكَتابَ  ًُ )كَ  ُيَعْىِكُى  .(220ص) الصحاح هختار .َياءً  الىُّكَىاتِ  ِإْحَدػ ِهفْ  َأْبَدُلكا( َعى ايُ )كَ  -َأْيًضا –( َعى َى

ـِ الت صريِف(، 1كأتْ:  (2)  .الصػحيحُ 5الهكاىْ،  . القمبُ 4الصرفْ،  . الهٓزافُ 3اٖبىية،  . أىكاعُ 2. تعريُف )ِعْم
اٚسػـ الربػػاعْ الهجػػرد،  . أبىيػػةُ 8اٖبىيػػة إلػِ بعػػض،  بعػض . ردُّ 7اٚسػـ الثٛثػػْ الهجػػرد،  . أبىيػػةُ 6ل، كالهعتػ

 . بىػػاءُ 12. الهاضػػْ، 11اٖبىيػػة،  . أحػػكاؿُ 10اٚسػػـ الهزيػػد فيػػً(،  اٚسػػـ الخهاسػػْ الهجػػرد. )أبىيػػةُ  . أبىيػػةُ 9
ػػػ15فضػػػٓل، التّ  الهفعػػػكؿ، كأفعػػػلُ  الفاعػػػل، كاسػػػـُ  ، كاسػػػـُ . اٖهػػػرُ 14، . الهضػػػارعُ 13الفعػػػل الربػػػاعْ،   ةُ فَ . الصِّ

ُّْ  . الهصػػػدرُ 17، . الهصػػػدرُ 16، ةُ ٍَ ب  َشػػػالهُ   . اسػػػـُ 20الزهػػػاف كالهكػػػاف،  . أسػػػهاءُ 19الهػػػرة،  . اسػػػـُ 18، الهيهػػػ
ػػِ:  . . الجهػػعُ 23، بُ َسػػ. الى  22، صػػغٓرُ . التّ 21ألػة،  . هػػا زيادتػػً هػػدة 26. الصػػفة، 25. الهؤىػػث، 24َكَيَتَبق 
. ذك الزيػػػادة، 32. الههػػػدكد، 31. الهقصػػػكر، 30. الكقػػػف، 29. اٚبتػػػداء، 28. التقػػػاء السػػػاكىٓف، 27ثالثػػػة، 
. هسػػائل 39. الحػػذؼ، 38. ا٘دغػػاـ، 37. ا٘بػػداؿ، 36. ا٘عػػٛؿ، 35. تخفٓػػف الٍهػػزة، 34. ا٘هالػػة، 33

 . الخط.40التهريف، 
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ٓف كالترجيحات هع تفردي -1 شخصية ابف جهاعة شخصية هستقمة، اعتهد اٖدلة كالحجج كالبرٌا
ًٛ جاهًعا ٓىتقْ كيختار بالدلٓل ك  اف. بالرأؼ؛ فكاف ىاق  البٌر

، فْ أكثَر ِهْف هؤل ٍف فْ هسألة كاحدة؛ -2 ّْ الّىحكؼِّ ـِ الّصرف تهٓزت حاشية ابِف جهاعَة بتتبعً لمعاِل
ح.  ـِ ىفِسً فْ هؤل فاتً الهختمفة؛ ثـ يغمِّب كيرجِّ  ليعقد هقارىة، أك هقابمة، بٓف آراء ٌذا العاِل

ؿُ  الهصدرُ -3 دِ  اٖك  ـُ، القرآفُ  فّيةِ الّصر  عىد ابِف جهاعَة لمّشكٌا  كالّشعُر فْ الهرتبة الثاىية. الكري
 اعتراضً عمِ الشارح الجاربردؼ، كعمِ الهصىِف ابف الحاجب، كذلؾ. -4
، فْ عرض الهسائل، كفْ هزجً الّىحَك بالّصرؼ. -5 ُّْ  غمب عميً اٖسمكُب الّتعميه
 : التوصيات 
ـِ كالدارسٓف ٓكصْ الباحُث -1 ؛ بتحقٓق هخطكطاتً، كبدراسة أعٛهً دراسًة هستفيضًة. بالّتراِث الى  طمبَة العم  حكؼِّ
َها أكبُر ِهْف أْف -2 ٍُ َها؛ ّٖى ٍُ َها حق  ٍِ ـِ، كهؤلفاِتً الَذِْٓف لـ ُٓكِف كها ٓكصْ بإعادة دراسة ٌذا العاِل

راَسِة.  َها ِهْثُل ٌذِي الدِّ ٍُ  ُتِحيَط
 الهصادر والهراجع:

راسُة  َقِد اعتهَدِت الّدراسُة عمِ هجهكعةٍ  ِهاَئٍة ٛثَ ثَ ُهتىّكَعٍة هف الهصادِر كالهراِجِع؛ فَقْد َتَجاَكَزْت ٌذِي الدِّ
  َٓف َهْصَدًرا َكَهْرِجًعا، تىّكعت بحسب تىّكع هادة الّدراسة.َخْهسِ ك 

ها فْ كسعً هف  الَجٍد فْ ا٘حاطة بشخصيٍة عمهي ٍة هكسكعيٍِّة، كبهصدٍر الباحث استقصِ  كقد
ّـٍ ِهْف هَ  ٍِ ْرِؼ، كالُّمَغِة، ٚك ٓد عْ الكهاَؿ، فالكهاُؿ ِ َكْحَدُي ُه  .-عّز كجل  -َصاِدِر الى ْحِك، كالص 

ػػػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػػػي ب ش  ػػػػػػػػػػػي إ ى ى  س  ػػػػػػػػػػػرّ ئ  ى ف  ػػػػػػػػػػػا أ ب  ه   و 
    
 
 
 

ر    ػػػػػػي ق ػػػػػػد  ى  ه  ـ  ي ح  ػػػػػػا ل ػػػػػػ ػػػػػػي  ه  ط  ٍ و و أ خ  ػػػػػػ  أ س 
 

ل ػػػػػػػػػػلٍ  ل ػػػػػػػػػػى ب ػػػػػػػػػػذ ي ز  ًرا أ و  ػػػػػػػػػػذ   و ال  ت ػػػػػػػػػػر أ ع 
    
 
 
 

ػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػف  أ ف  ي ق  ػػػػػػػػػر  ه  ػػػػػػػػػي ب ش   وؿ  ه ق ػػػػػػػػػريا إ ى ى 
  ، ِّْ راسُة َخطكًة ىاجحًة فْ طريِق البحِث العمه ىْ أسأُؿ هللَا أْف تككَف ٌذِي الدِّ كَها َتكفيِقْ كبعد ذلؾ فإىِّ

ّٚ باِ، فإْف ُكّفْقُت  ذا ها َأْرُجكُي  –إ ُْٖخَرػ َفِهْف َىْفِسْ،  –ٌك ْف كاَىِت ا َد الهُ ك َفِهَف هللِا، َكا  )تُسدِّ ُّْ  ٌػ(153َزِى
)ت صاحبُ  ّْ ًِ َخَطٌأ، أَبِ هللُا أْف يككَف ٌػ(123الشافع ، ِحَٓف قاَؿ: "لك ُعكرض كتاٌب سبعٓف هّرًة لُكِجَد في

"كتاٌب َصحِ  ًِ  .(1)يًحا غُٓر كتاِب
ذا الع   ػػػػػػػػػػػػػػػى  وا  ػػػػػػػػػػػػػػػظ  ح  ال   ة  اي  ػػػػػػػػػػػػػػػؾ  ع  ت   ٍ  ايوى 

    
 
 
 

ـ  ف    ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػاله  ى  م  و  اخ  ػػػػػػػػػػػؼ  ك  ػػػػػػػػػػػف  أ  ٍ   (2)اف  ه 
 كصمِ هللا عمِ دمحم، ٚك حكؿ ٚك قكة إٚ با 

 كهللا الٍادؼ إلِ سكاء الّسبٓل.

                                                           

اـ الجهع كالتفريق )ج1)  (.1/14( البغدادؼ: الخطٓب، هكضح أٌك
 (.108( الٍاشهْ، السحر الحٛؿ فْ الحكـ كاٖهثاؿ )ص2)
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 قسـ األوؿال

 الدراسة
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 التهٍٓد

هية التصريف : ٌأ  أك ًٚ

الحهد  حهًدا كثًٓرا طًٓبا هبارًكا فيً، هلَء السهاكاِت كهلَء اٖرِض، كهلَء ها شاَء ربُّ العرِش 
ـِ، عمِ َهْف قاؿ: "إف  ِهَف الشّ  َْ َجَكاِهَع الَكِم عِر ِحَكًها، ِهْف أؼِّ شٍْء َبْعد، كالّصُٛة كالّسٛـُ عمِ َهْف ُأكِت

ف  ِهَف اْلَبَياِف َلِسْحًرا" َد أّىْ ِهْف قريش، (1)َكاِ  ، الّصُٛة كالّسٛـُ عمِ َهْف قاَؿ: "أىا أفصُح العرِب َهْٓ
  .(2)كاسترضعُت فْ بىْ َسْعِد بِف َبْكرٍ 

ا َبْعدُ   أه 
)تفها أبمَغ َها قالَ  ـِ، ٌػ( 746ًُ الشارُح الجاربردؼُّ ـِ، هبًّٓىا ِقيَهَة ٌذا الِعْم فْ ِهْثِل ٌذا الَهَقا

رِؼ(، عىد شرحً شافيِة ابِف الحاجِب  ّْ َجْهعٌ )الّتصريِف، أك الص  ـ  أشاَر إل ًِ  : "ُث ِهَف الُفَضِٛء أْف َأْكُتَب إلي
ًِ ألَفاظُ  ، كعسِ، كسكؼ، كربها(؛ ًُ، َكَهَعاِىيًِ َشْرًحا َْٓىَحلُّ ب ، َكُكْىُت أَتَعم ُل بػِ)َلَعل  ًِ ًُ َكَهَباِىي ، كيىكِشُف ِعَباَراُت

َٚ تَ  ًُ الُهخالَفُة، ككاَف َذِلَؾ ِهَظى ًة ِهَف كذلؾ لُصُعكَبِة الَهْسَمِؾ، َكُكُعكَرِة الُهْرَتَقِ، َحت ِ َتَكّسُمكا ِبَها  َسُعِىْ َهَع
ًُ هللُا  -َتَعاَلِ –هللِا  ِبأكَفِر َحعٍّ ِهَف الُعَمِ،  -َتَعاَلِ  -ِبالُهَعاَكَىِة، كحاكْلُت الُكُصكَؿ إَلِ َحْضَرِة َهْف َخص 

َْ ِهَف الَفَضاِئِل الِعْمِهي ِة، كالَعَهِمي ِة" كُأكِت
(3) . 

ِل، كالهتسائِل َكِلَذا تَ  ا الُهّطِمُع َهْكِقَف الُهَتَأهِّ ٍَ رفي ُة(، ك)الى ْحِكي ُة( َكْثَرًة َيِقُف ِهَى لٍذي ْكُثُر الُهؤل َفاُت )الص 
ٌَُك أسمكُب الَعرْ  !الكثرِة؟ ِة، َك ـْ أف  الَجِدَٓد غُٓر الهاد  ِرٌَا؟! أ ـْ َيُكْف فْ َغْٓ ِض، أفْ ُكلِّ ٌذِي الُهؤلفاِت َجدٌٓد َل

ًُ َأسْ  ْرِؼ( فْ كَثٍٓر ِهَف الُهَؤل َفاِت َل ـَ )الى ْحِك( عمِ )الص  َباٌب كالت ىاُكِؿ كالت ْرِتِٓب؟ كَٚ َضَْٓر ِفْ أف  َتَقدُّ
َؿ فْ الت ركِٓب كا ،ُأْخَرػ  ْرُؼ( َيَهسُّ الجاىَب اٖك  ْرِؼ(. فػ)الص  ـِ بػ)الص  ِتَها ٌْ ـِ، كَٚ َيْعِكُس ذِلَؾ ِقم َة اٚ َٛ لَك

ٚ   ،كٌَُك ِبْىَيُة الَكِمَهِة؛ َفَيُككُف ِبَذِلَؾ ِهٓزاَف العربي ةِ  كالُّمغُة ُٓؤَخُذ ُجْزٌء كبٌٓر هىٍا بالِقياِس، ٚك َيْعِرُؼ القياَس إ
ك َتاٍؿ لمِبىيِة؛ كلٍذا فالخَ  ْرَؼ، كأه ا )الى ْحُك( َفَيَهسُّ جاىَب الت ركِٓب، ٌك َطُأ فْ الِبىَيِة َغُٓر ُكلُّ َهْف َدَرَس الص 

ًُ َيْحَتاُؿ عمِ ذلؾ بالّتْسِكٓفِ  ٌََذا َيْسَتِهرُّ الَخَطُأ، أه ا )الى ْحُك( فإى  َْٖجِل  ٍر؛ ك ٌِ ، فْ كثٓر هف اٖحياف. (4)َظا
ـ  الَجْهُع بَٓف َهَباِحِث )الى حْ  َْجِل ٌذا الت راُبِط َت ٌر غُٓر ُهسَتهٍر؛ كِٖ ٌِ ِك(، كهباحِث كالَخَطُأ َهَع ٌذا ظا

                                                           

ف  ِهػػَف اْلَبَيػػاِف َلِسػػْحرا"، الحىبمػػْ، 4/245( ابػػف حىبػػل، هسػػىد أحهػػد )ج1) (، كفػػْ ركايػػة: "إف  ِهػػَف الّشػػعر ِحَكًهػػا، َكاِ 
 (.1/85اٖهر بالهعركؼ كالىٍْ عف الهىكر )ج

ىػػْ: سػػهعت الشػػافعْ، يقػػكؿ: )بٓػػد(...، قػػاؿ أبػػك عبٓػػد: (، كقػػاؿ الهز 4/202( البغػػكؼ، شػػرح السػػىة لمبغػػكؼ )ج2)
كفيً لغة أخرػ: )هٓد( بالهيـ، كالعرب تدخل )الهػيـ( عمػِ )البػاء(، ك)البػاء( عمػِ )الهػيـ(. كجػاءت )بٓػد( عىػد 

 (.1/507ٌػ(، اقتضاء الصراط الهستقيـ لهخالفة أصحاب الجحيـ )ج728ابف تيهية)ت:
 (. 118( اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص3)
ًُ َيْحَتاُؿ عمِ ذلؾ بالّتْسِكِٓف فْ كثٓػر هػف اٖحيػافٖ (4) ذلػؾ ٚ يكػكف هػع جهػع الهػذكر السػالـ، ٚك هػع  إٚ  أف  ؛ ى 

  ....إلخالهثىِ، ٚك اٖسهاء الستة
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ـِ الِذؼ َكَرَد َعِف الَعَرِب؛ كِهَف ال مي ًِ الس  ِة الىُّْطِق بالكمهِة عمِ الَكْج ِف ِلِصح  َٛ َها ُهَكهِّ ٍُ ْرِؼ(؛ ٖى  َهْعُمكـِ )الص 
. -أيًضا –  ْ ى ها الّصكاُب َتَكاُهم ًُ ٚ ُيغِىْ ِصَحُة ُجْزِء الَكِمَهِة، كالَخَطُأ فْ ُجْزٍء آَخر، كا    أى 

ا، كُطُرِؽ َعْرِض  ٍَ َذا تىكَعْت ِفْ أسالِٓب ٍَ ؛ كِل ـَ ٚك َْٓخَفِ أف  كثًٓرا ِهَف الُهؤل َفاِت كاىت تستٍدُؼ الت عمي
ا َكاِحَدٌة. ٍَ َة فْ َكثٍٓر ِهْى ا، َهَع َأف  الهاد  ٍَ ِت  َهاد 

ا؛  ٍَ ا، كطريقُة َعْرِض ٍَ ا كَتىظيُه ٍَ كلٍذا كُثَرِت الهؤلفاُت فْ كالجدُٓد فْ ٌذي الُهَؤل فاِت ٌك ترتُٓب
ْرِؼ(؛ ُبغْ  : ٌػ(311كعمِ ٌذا فها فْ كتاب ابف السراج)ت -غالًبا–َيَة الترتِٓب الجدِٓد،)الى ْحِك كالص 

ًُ، ٌػ(180)اٖصكؿ(، ٌك هادة كتاب سٓبكيً)ت ًُ َتْرِتَٓب ، كالذؼ دعاي إلِ تكرار ذلؾ ٌك هحاكلُت
ًُ بطريقٍة جدٓدةٍ  راِج . كُيقاُؿ: "ها زاؿ )الى ْحُك( َهجُىكًىا حتِ َعقَ (1)كعرَض ًُ اْبُف الس  "َم ًِ فمه ا  .(2)بأُصكِل

ْرُؼ( َصاِحَب هخطكطِتَىا )َكَص  ، كلِكْف َٚ َتْخُمك ٌذِي ( ابف  جهاعة  َل )الص  ًِ كاَف َقِد اْسَتَكػ عمِ ُسكِق
ًِ عَمِ  ٌَا فْ حاشَِٓت ر ح  الجاربرديّ  الَحاِشَيُة ِهْف ِىَكاٍت، كفكاِئَد َقَصَد لشافيِة اْبِف ٌػ( 746)تش 

:ٌػ(646الَحاِجِب)ت ًٛ "فٍِذِي ُىَكٌت َلطيفٌة، كحكاٍش شريفٌة، عمِ الّشرِح  ، ككاَف َقْد صر َح بذِلَؾ، قائ
 . ًِ افيِة، هُتَكفَِّمٌة بحاجِة طالبيً، كافيٌة بشرِح َهَباِىي ًُ، كُتَحقُِّق َهساالهشٍكِر لمش  ُح هعاىَي ًُ ئكُتَكضِّ ، (3)َم

 ًُ هَم ُـّ َهَفاَدُي، كَتْسَتْدِرُؾ ها أٌَ ًُ، كُتَبُِّٓف ُهراَدُي، كُتِت ُر دٚئَم ًُ، َهَع فكائَد َجه ٍة، (4)كُتَحرِّ ًُ كَل ، كُتْىِصُف ِهى
ٍِه ٍة..."/ؽ   أ/.6كزكائَد ُه

 يعرض هف سبقً؛ بل ىراي )حاشٓتً( أبكاب لترتٓب اختاري الذؼ هىٍجً فْٓخالف ابف جهاعة  لـ
فْ )شرحً  ٌػ(746قبمً الجاربردؼ)ت عميً كضعٍا الذؼ الىسق عمِ كيشرحٍا الحاشية أبكاب

 ، فْ )كتابً(،ٌػ(180فْ شافٓتً، بل لـ ٓخالف سٓبكيً)ت ٌػ(646الشافية(، كابف الحاجب)ت
ْ   ٌػ(316)تاجِ ر  الس   فْ )هقتضبً(، كابفَ  ٌػ(285)تكالهبّردَ  فْ ٌػ( 249)تفْ )ُأصكلً(، كالهازى

                                                           

( فكتاب سٓبكيً: ٌك الكتاب الذؼ ضـّ بٓف دفتيػً أبػكاب الصػرؼ كهباحثػً كمٍػا، غٓػر أف بعػض ٌػذي الهباحػث 1)
قػاؿ الهبػرد: لػـ يقػرأ أحػد  ٌػػ(:215ٌػػ(، كاٖخفػش)ت180)تكتػاب سػٓبكيً ؽ، كلـ ٓىضـّ بعضً هع بعػض.تفرّ 

ػػ. ككػػاف هِ سػػٓبكيًِ  فْ ِهػػ ف  َسػػأَ  بعػػدي عمػػِ اٖخفػػش. ككػػاف اٖخفػػُش  ُقػػِرغَ هػػا ىّ ا  كتػػاب سػػٓبكيً عمػػِ سػػٓبكيً ك   يُ أَ رَ ف َقػػه 
 ل  ككػػػػاف اٖخفػػػػش يستحسػػػػف كتػػػػاب سػػػػٓبكيً ُكػػػػ .ٌػػػػػ(249)تُّْ ىِ الهػػػػازِ  كأبػػػػك عثهػػػػافَ  ٌػػػػػ(،225)تُّْ رِهػػػػعميػػػػً الجِ 
ُّْ  ـَ ٌّ كَ تَ فَ  ؛اٚستحسافِ  ُّْ  الجره َْ  اٖخفش قد ٌـّ أفْ  أفّ  كالهازى  فِ ِهػ اٖخفػشِ  عِ ْىػفتشػاكرا فػْ هَ  ًِ لىفِسػ الكتػابَ  ّٓدع

 ، فأرغبػػا اٖخفػػَش ًُ لسػٓبكيً فػػٛ يهكػػف أف ٓدعَيػ ًُ ا أّىػػىَ كأشػعْ  عميػػً أظٍرىػػايُ  ايُ عميػػً، فػػإذا قرأَىػ يُ ىقػرأُ  ، فقػػاٚ:ًِ عاِئػاد  
اس. عىػػً كأظٍػػراي لمى ػػ ، كشػػرعا فػػْ القػػراءة، كأخػػذا الكتػػابَ عميػػً فأجػػابَ  آيُ رَ ْقػػعمػػِ أف يَ  الهػػاؿِ  ا هػػفَ كبػػذٚ لػػً شػػٓئً 
ْ   ًُ  كعرَض ا إّٚ سٓبكيً فْ كتابً شٓئً  : ها كضعَ يقكؿُ  ككاف اٖخفُش  ػك ٓػرػ أّىػ عم ًِ  ككػاف أعمػـَ  ًُ ْىػهِ  ـُ ْ أعَمػٌك  بػ

 .(3/1374جهعجـ اٖدباء اٖدٓب )ياقكت الحهكؼ،  .ًُ ىْ هِ  بًِ  ـُ ـك أعمَ ْ، كأىا الٓىِّ هِ 
 (.6/2535( الحهكؼ، هعجـ اٖدباء )ج2)
 الٍهز. بىسخة )ؾ(، كىسخة )ـ(: بتسٍٓل الٍهز. أها الىسخة )ط(: بالٍهز. كقد اعتهدىا فْ تحقيقىا ىسخة )ط(: ( 3)
همً(؛ ٖف الحاشية )تستدرؾ(. كلك كاىت )ها أجهمػً(  ( فْ )ط(: )ها أجهمً(. كاٖىسب كها ٓراي الباحث:4) )ها ٌأ

 لكاىت تفّصل.
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  ْ ٍّْ  يضاح(، كابفَ فْ )التكهمة عمِ اٌ٘ػ( 377)ت)التصريف(، كأبا عمْ الفارس ٌػ( فْ 392)تجّى
ْ   )التصريف الهمككْ(، كعبدَ  فْ )الهفتاح فْ الصرؼ(، ٌػ( 471)تالقاٌر الجرجاى

  ْ ة الط  518)تكالهٓداى  الذؼ هىٍجً فْ ٌػ(669)تكرٍ صفُ عُ  كابفَ  (،ؼِ رْ فْ عمـ الص   ِؼ رْ ٌػ( فْ )ىٌز
 ٌػ( فْ )ٚهية اٖفعاؿ(، كابفَ 672هالؾ)ت )الههتع الكبٓر فْ التصريف(، كابفَ  أبكاب لترتٓب اختاري

 .ٌػ(646عهدة الطالب فْ تحقٓق تصريف ابف الحاجب)تفْ )ٌػ( 761ٌشاـ)ت
  ٚ ير  أخرَج ٌػ( 669ُعصُفكٍر)ت ابفَ  أف   إ , والت ك س  ب  , والى س  ير  ًِ )الههتع(، فكاف  الّتصغ  ِهْف ِكَتاِب

ٌَُها: َجْعُل الَكِمَهِة عمِ ِصيغٍ ٓرػ ذكَرٌَا فْ )الى ْحِك( َأْكَلِ؛ َحُْٓث يقكُؿ: " ـُ قسهٓف: أَحُد  الت صِريُف ٓىقِس
ُهختِمَفٍة ِلُضُركٍب ِهَف الَهَعاِىْ، َىْحَك: )َضَرَب، كَضر َب، كَتَضر َب، كَتَضاَرَب، َكاْضَطَرَب(، فالكمهُة التْ 

َبٌة ِهْف )َضاٍد(، ك)َراٍء(، َك)َباٍء( َْ ُهَرك 
َْٖبِىَيُة الُهختِمَفُة ِلَهَعاٍف َىْحَك: )َضْرَب( قد  ،ٌِ ا ٌذِي ا ٍَ ُبِىَْٓت ِهْى

ُؼ ِصيَغِة اْٚسـِ ِلمَهَعاِىْ الِتْ َتْعَتِكُرُي ِهَف الّتْصِغِٓر كالت ْكِسِٓر، َٛ َىْحَك:  ُهْخَتِمَفٍة، َكِهْف ٌَذا الى ْحِك اْخِت
ة  )ُزَيٍٓد كزيكد(،  اد  ت  ع  ر  ج  ري ف   و  ه ف  الت ص  ذا الى ح  يٍف؛  ٌو ر  ا ل ي س  ب ت ص  وي  ه ع  ه  ك ر  يّ يف  أف  ي ذ  و  الى ح 

ً  ٌذ ا الك ت اب   ى  هّ  ـ  ى ض  م ذ ل ؾ  ل  ٌَا؛ ٖى ٍا  .(1)"ف  فمـ ٓذكر )الّتصغَٓر، كالت كسَٓر، كالّىَسَب، كاَ٘هاَلَة(، كىحَك
ًُ أشار إلِ أّىٍا ٌػ(669تشترؾ فْ أهكر ٌْ هف هباحث )الى ْحِك( عمِ ها رأػ ابف عصفكر)ت ، هع أّى
ًُ ُخْمًكا ِهَف الَهَباِحِث الُهْشَتَرَكِة َهَع  ًُ أراّد أْف يُككَف ِكَتاُب  .(الى ْحكِ )تصريٌف؛ ككأّى

  

                                                           

 (.33( ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص1)
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 كالّتصريفُ  الّصرؼُ  -أٚك
)  :هعىى )الّصرؼ  والّتصريف 

َها  في ال مغة : ٍُ ِف َعَمِ هعاٍف هىٍا: )التقمٓب، أصُم ّٚ َهْصَدَراِف لػ)َصَرَؼ(، ك)َصر ؼ(، كَيُد
بياَف: كَقم ْبُتٍـ. كقالكا: )كَصَرؼ هللُا عىؾ اٖذػ(؛ أؼ: حّكلً.  كالتحكيل، كالتغٓٓر(. ُيقاؿ: "َصَرْفُت الصِّ

 ًُ َحاِب﴾-تعالِ -كهف ذلؾ قكُل َياِح َكالس  ًِ ِهْف هكاف إلِ هكاف. (1): ﴿َكَتْصِريِف الرِّ ؛ أؼ: تحكيِم
َدٍة" ا فْ أسالَٓب ُهختِمَفٍة، َكِصَكٍر ُهَتَعدِّ ٍَ  . (2)كتصريُف اٖهكِر، كتصريُف أياِت؛ أؼ: َتْعُٓٓى

( في اصطالح الى حاة    : )الّتصريف 

ابف ْ ُكُتِب )الى ْحِك(، كلـ ٓتخم ْف عىً فْ بداية ُظٍكِرِي. حتِ قاؿ ظٍر ُهصطمُح )الّتصريِف( فِ 
( في آخريٌػ(: "293)تجىيّ  : -أيًضا –. كيقكؿ (3)"ال تكاد تجد كتاًبا في )الىحو( إاّل و)التصريف 
ؾ أٚ ترػ أىّ  ؛هتىقمة( إىها ٌك لهعرفة أحكالً الكُ حْ ك)الى   .ةِ تَ ابِ الثّ  ـِ مِ الكَ  سِ فُ ىْ ها ٌك لهعرفة أَ إىّ  صريفُ "التّ 

ِ٘  ركؼِ حُ  ركاِت حَ  بٓفَ  ررُت ببكٍر(، فإى ؾ إى ها خالفتَ هَ كًرا، كَ أُٓت بَ كٌر، كرَ بَ  : )قاـَ تَ مْ إذا قُ  ؛ عراِب ا
ذا كاف ذلؾ كذلؾ فقد كاف هف الكاجبِ لِ العاهِ  ٚختٛؼِ  عمِ هف أراد  ، كلـ َتْعِرْض لباقْ الكمهة، كا 
(؛ ٖف  هعرفَة ذاِت الشْء الثابتِة ٓىبغْ أْف يككَف أصًٛ صريفِ )التّ  عرفةِ به ِك( أف ٓبدأَ حْ )الى   هعرفةَ 

ًِ الهتىقمِة"  .(4)لهعرفِة حاِل

رؼ   .  (5): ٌك: تغٌٓٓر فْ ِبىيِة الكمهةفالص  ٍّْ  لغرٍض هعىكؼٍّ أك لفظ

 : كتغٓٓر الهفرد إلِ التثىية كالجهع. كتغِٓٓر الهصدِر إلِ الفعِل كالكصِف. فاألّوؿ  

ِة (6): كتغٓٓر )َقَكؿ(، ك)َغَزك( إلِ )قاؿ(، ك)غزا(ثاىيوال ح  ، كلٍذٓف التغٓٓريف أحكاـٌ كالصِّ
ِؿ" َٛ  .(7)كاْ٘ع

                                                           

 [.164( ]البقرة:1)
رؼ، الصحاح )ج2)  (.9/189(، كابف هىظكر، لساف العرب )ج4/1386( اىظر: الجٌك
 (.4( ابف جىْ، الهىصف )ص3)

 . 4( الهرجع السابق، ص(4
صيغتٍا التْ حقٍا أف تككف عمٍٓا حالة ا٘فراد؛ كذلؾ ٘ظٍار ها فْ حركفٍا؛ هف أصالة، أك زيػادة  فْ :( أؼ5)

 أك حذؼ، أك صحة، أك إعٛؿ، أك إبداؿ.
ذا التغٓٓر يكاد ٓىحصر فْ القمب كا٘بداؿ، كالحذؼ، كا٘دغاـ، كالزيادة كالىقل.6)  ( ٌك
 (.4/321( الىجار، ضياء السالؾ إلِ أكضح الهسالؾ )ج7)
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؛ ةِ ربي  العَ  كـِ مُ عُ  فْ هِ  عمِ غٓريِ  (صريف  الت   ـ  م  ي طال ب  بتقديـ )ع   ٌػ(669)تابف  عصفورككذلؾ 
ـَ )عمـُ  التصريف( عمِ غٓري هف عمـك العربّيِة؛ إذ ٌك هعرفُة ذكاِت  فيقكُؿ: "كقد كاف ٓىبغْ أْف ُيقد 

ِْء فْ ىفسً قبلَ  ؛فْ أىفسٍا هف غٓر تركٓب ـِ مِ الكَ  َهًة عمِ  كهعرفُة الش  أْف ٓتركب ٓىبغْ أْف تككَف ُهَقد 
ٚ  أى   ًِ أحكالِ  هعرفةِ  ـَ عميً ِهْف ِذْكِر التْ تككُف لً بعد التركٓب. إ ، َفُجِعَل ها ُقدِّ ًِ ، َكِدق ِت ًِ ر؛ ِلُمْطِف ًُ ُأخِّ

ٌَُك قد َتَدر َب، كارَتاَض ِلمِقَياِس" ٚ  َك  . (1)الَعَكاِهِل َتْكِطئًة لً؛ حتِ ٚ يصل إليً الّطالُب إ

ُد ابُف عصفكرٍ  ًُ احتياُج جهيِع الهشتغمٓف ش كيؤكِّ : "فالذؼ ٓبُِّٓف شرَف ًٛ ـِ الت ْصِريِف قائ رَؼ ِعْم
، إليً أي َها حاجٍة؛ ّٖىً هٓزافُ  َٚ ترػ أّىً قد ُٓؤَخُذ ُجزٌء كبٌٓر ةِ العربي   بالمغة العربّيِة، ِهْف َىْحِكؼٍّ كُلَغِكؼٍّ ؛ أ

 ّٚ ًِ ِهيـٌ هف الُّمَغِة ِبالِقياِس، كَٚ ُٓكَصُل إلِ ذِلَؾ إ ِل ـٍ فْ أك  : )ُكلُّ اس ـْ ٍِ  ِهْف َطِريِق الّتصِريِف، َىْحَك َقْكِل
 ًِ َْ ِهْف ذِلَؾ؛ (2)َزاِئَدٌة ِهه ا ُيْعَهُل ِب ّٚ َها اْسُتْثِى ِؿ، َىْحَك: )ِهْطَرَقٍة، َكِهْرَكَحٍة(، إ ، َكُيْىَقُل فٍك َهْكُسكُر اٖك 

ـُ أف   ّٚ َهْف َيْعَم ًُ إ َٚ َيْعِرُف ِة الّتِصرِيِف  فٍذا  ٍَ ٚ  ِهْف ِج ـُ ذلؾ إ ـَ زاِئَدٌة، ٚك ُيْعَم : )إف   ،الهي ـْ ٍِ كَىْحَك َقكِل
ـِ، كَفْتِح الَعِْٓف. َىْحَك:  ّـِ الِهي ( ِبَض ًٛ الهصدر هَف الهاضْ، إذا كاَف عمِ كزِف )َأْفَعَل(، يُككُف )ُهْفَع

َٚ َتَرػ أى َؾ لك َأَردْ  (؛ أ ًٛ ًُ ُهْدَخ ، َلُقْمَت: )ُهْكَرًها( ِقياًسا، أَ )َت الهصدَر ِهْف )َأْدَخْمُت ًُ(، عمِ ٌذا الحدِّ ْكَرْهُت
  ٚ ًُ ٚ ُيعَرُؼ إ َٚ ترػ أف  ذلؾ ُكم  (: )َأْفَعَل(؟ أ كلـ َتْحتْج فيً إلِ الّسهاِع، إذا َعِمْهَت أف  )َأْكَرـَ

  .(3)بالت ْصِريِف؟ كَأْشَباُي َذِلَؾ َكْثٌٓر"

ُر ُهْص   : (ؼِ رْ الص  ) َطَمحِ َتَطكُّ

ـ لٍا  هف الهعمـك أىً ُبدغ باستخداـ لفظة )التصريف( عىكاًىا لٍذا العمـ، كلـ يكف اختياٌر
ك هعىِ:  ِّْ الذؼ أراُدكُي، ٌك ٍع اعتباًطا، بل لذلؾ دٚلٌة عمِ الهعىِ اٚصطٛح ض  تغيير األبىية  هف و 

ث اٍؿ. ث اٍؿ إلى ه  ف  ه  ٍع, وه  ض  ُيِفُٓد هعىِ الّتغِٓٓر َأْكَثَر ِهْف ِإَفاَدِة )الّصرِؼ( لٍذا ك)الّتصريُف(  إلى و 
 . (4)الهعىِ. ككذا ٓكحْ هعىِ )الّتصريِف( بالَعَهِل كالت دريِب، كَكْثَرِة الت َهاِريفِ 

ـِ، كدَخَل فيً َبْعُض الهسائِل، كالقكاعِد التْ ٓبدك فٍٓا الّتغُٓٓر أقل   كحٓف اتسعت دائرُة ٌذا الِعْم
ولعّل ظٍور  ٌذا ظٍَر هصطمُح )الّصرِؼ( عمِ ٌذا العمـ؛ ليشهَل الهسائَل، كالقكاعَد تمؾ.  ظٍكًرا

(؛ ولٍذا فإّف ب ع ض   و  ـ  عف )الى ح  م  ( ٌو  العمهاء   الهصطمح  ي واك ب  استقالؿ  ٌذا الع  ي ع د  )التصريف 

                                                           

 (. 33( ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص(1
 ( )َيْقِصُد اسـَ ألِة(. (2
 (.31( ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص3) 
( اىظػػر: القرىػػْ، هجمػػة جاهعػػة أـ القػػرػ، الترتٓػػب الصػػرفْ فػػْ الهؤلفػػات الىحكيػػة كالصػػرفية إلػػِ أكاخػػر القػػرف (4

 (.6/459(، )هج24–19العاشر الٍجرؼ )
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م ه ي   ( ٌو الهعىى الع  ؼ  ر  , و)الص  م ي  َْٖبِىَيِة،  ؛ أؼ: أف  اله ع ى ى الع ه  )الت صريَف( ٓرتِبُط بَكْثَرِة َدَكَراِف ا
ُُٖصكِؿ الُكمِّي ِة الِتْ ٓىبِىْ عمٍٓا َهْعِرَفُة َأْحَكاِؿ الُهْفرَ  ْرَؼ( ٓرتِبُط با ا، كالَعَهِل فٍٓا، ك)الص  ٍَ  َداِت.كاْشِتَقاِق

َفاِت،  :التصريف  عىد  سيبويً َْٖسَهاِء، كالصِّ ٌك ها أكردي فْ باب: "ها َبَىِت الَعَرُب ِهَف ا
 َٛ ـْ َِٓجْئ فْ َك ، كَل ًِ َْٖفَعاِؿ غِٓر الُهْعَتم ِة، كالُهْعَتم ِة، كَها ِقيَس ِهَف الُهْعَتلِّ الذؼ ٚ ََٓتَكم ُهكَف ِب ٚ  كا ـْ إ ٍِ ِه

ك ال ، ٌك ًِ ِر َباِب ًِ الى ْحِكيُّكَف )الّتصريَف كالِفْعَل("ىظُٓرُي ِهْف َغْٓ . كَقْد َساَؽ فْ ٌذا الباِب (1)ذؼ ُيَسِهي
، إلِ َأْف  ـَ ا، كا٘عَٛؿ، كا٘بداَؿ، كاْ٘دَغا ٍَ كاِئَد فٍٓا، كهكاضَع َتْهًٍٓدا لً: أبىيَة اٖسهاِء، كاٖفعاِؿ، كالز 

ْ  لِ  َياَداِت، َكَقَكاِىِٓف ا٘عِٛؿ َكَصَل إلِ هسائِل الت َهاِريِف التْ فٍٓا تطبٌٓق عهم ًُ فْ هكاِضِع الزِّ َها َعَرَض
ْبَداِؿ. ِ٘  كا

)ت ك كتاٌب ُهستِقل   ٌػ(377وأبو عمي الفارسي  فْ كتابً )التكهمة عمِ ا٘يضاح(، ٌك
 ) ّْ ْرَؼ( َهَع أف  )أبا عم ْرَؼ( ٌىا  بػ)الص  َيُعدُّ ٌذا الكتاَب الجزَء الثاىْ هف ا٘يضاح، كها أىً َيُعدُّ )الص 

 كٛـِ  ِقْسًها هف )الى ْحِك(؛ كلٍذا يقكؿ فْ تعريف )الى ْحِك(: "الى ْحُك ِعمـٌ بالهقآيس الهستىبطة هف استقراءِ 
ك ٓىقسـ قسهٓف: العرب  ، ٌك

  .: تغٌٓٓر ٓمحُق أكاِخَر الكمهةِ اه  ٌ  أحد  
ر   ـِ َكَأْىفُ  :واآلخ  ا"تغٌٓٓر ٓمحُق َذَكاِت الَكِم ٍَ ِس

(2) . 
 ُّْ ٌَِذِي الَهَباِحَث فْ َىَسٍق َكاِحدٍ فالفارس ُؿ َهْف َجَهَع  ذي ٌَُك َأك  ا ُهَقاِبَمًة لٙعراِب، ٌك ٍَ ، َكَجَعَم

ا  -5تخفُٓف الٍهزة.  -4اٚبتداُء.  -3الكقُف.  -2التقاُء الساكىٓف.   -1ٌْ:  ،الهباِحُث التْ ذكٌر
جهُع  -10الهذّكُر كالهؤىُث.  -9الهقصكُر كالههدكُد.  -8العدُد.  -7الّىسُب. -6التثىيُة كالجهع.

أبىيُة اٖفعاِؿ.  -13الهصادُر، كاٖفعاُؿ الهشتق ُة هىٍا كالُهشتقاُت.  -12الّتصغُٓر. -11الّتكسِٓر. 
َهالُة.  -14 ِ٘ ياَدِة.  -15ا ـُ. -17ا٘بداُؿ.  -16ُحركُؼ الزِّ  ا٘دغا

)ت ى يٍّ )التصريَف( فْ شرحً  ، فْ كتابً )التصريف الهمككْ(؛ حٓث ُيَعرِّؼُ ٌػ(392وابف  ج 
)ت ِّْ ا عمِ ُكُجكٍي ٌػ( 249كٛـَ الَهاِزِى ٍَ فيقكُؿ: "الت صريُف إى ها ٌك أْف َتِجَْء إلِ الكمهِة الكاحدِة فتصِرُف

َْ إلِ )َضْرٍب( فتبىْ هىً  . (3)فتقكؿ: )َضْرَبٍب(...." ؛هثل: )َجْعَفٍر( ،َشّتِ. ِهَثاُؿ ذلؾ: أْف تأت
ذا ها كاف القدهاُء يُ  طِمُقكَف عمٍٓا َتاَرًة )هسائَل الّتصِريِف(، كتاَرًة )هسائَل الت هريِف(، كثالثًة ٌك

: )الِقياَس الُّمَغِكؼ   ىداكؼُّ ٌِ  ًِ ي   .(4)()هساِئَل الِبَىاِء(، كرابعًة )أبىيَة الت صريِف(، كُيَسهِّ
 ائِل الت هريِف(، عمِ ضربٓف: كغاية الهتقدهٓف هف )هس

                                                           

  (. 4/242يً، الكتاب )ج( سٓبك (1
 (. 182-181( الفارسْ، التكهمة )ص(2
 (.3( ابف جىْ، الهىصف )ص3)
بٍـ فْ القرىٓف الثالث كالرابع هف الٍجرة )ص4)  (.14( ٌىداكؼ، هىاٌج الصرفٓٓف كهذٌا
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ـِ الَعَرِب كا٘لحاُؽ بً. األوؿ َٛ ًِ ِفْ َك  : ا٘دخاُؿ ِلَها َتْبِىي
ًِ الثاىي ْىَعِة في ، كالت َدُرُب ِبالص  ًِ َياَضِة ِب  .(1): التَهاُس الرِّ

)ت ب  اج  ـٌ، فيقكُؿ: " :ٌػ(646ويأتي ابف  الح  ـ  بأصوؿٍ فيصّرُح أّف التصريَف ِعْم م   ,الّتصريف  ع 
ـ  التي ليست بإعراٍب  ؼ  بٍا أحواؿ  أبىية  الك م   . (2)"ي عر 

ال ٍؾ)ت : " :ٌػ(672أها ابف  ه  ًِ ُؼ الّتصريَف بقكِل ا َفُيَعرِّ ة , وه  ي ة  الك م ه  ـ  يتعمق  ب ب ى  الّتصريف  عم
الٍة, ا هف  أص   ٍ وف  ً  ذ ل ؾ   ل ح ر  ب  عالٍؿ, وش  يادٍة, وصّحٍة, وا  ز   .(3)"و 

ِؼ َها كاىت عميً فْ الّصيَغِة، أك ها ُعِرَض فْ : الّتصريف  ف َٛ ٌك َتْصُِٓٓر الَكِمَهِة عمِ ِخ
ـِ ِهَف الّتغٓٓر.  َٛ  ُأُصكِؿ الَك
 ًُ ذا َْٓىَدِرُج تحَت (، ك)اٚشتقاُؽ(، ك)أبكاُب الّتصريفِ  :ٌك ٍؿ، )الِقَياُس الُّمَغِكؼُّ َٛ ( الهعركفُة، ِهْف ِإْع

ـٍ، كَىْحِكيِ  ْدَغا بداٍؿ، كِزياَدٍة، َكَحْذٍؼ، َكاِ   .(4)كاِ 
َْٖهِثَمِة الُهختِمَفِة، ِهفْ  ـِ َهْفُعكٍؿ،  :كهف التصريف َصْكُغ ا ـِ َفاِعٍل، كاس هاٍض، َكُهَضاِرٍع، كاس

 ِّْ َْٖصِم ٌَا ِهَف الَجْذِر ا   رجة اٖكلِ.دية بال، كعميً تبىِ الهعاجـ المغك (5)كَىْحِك

:وأه   فٓركف أّف ُهصطمَح )الّصرِؼ( ُهراِدٌؼ ِلُهصطَمٍح آخَر،  ا الهحدثوف هف عمهاء  ال مغات 
 . (7) . كالِكْحَدُة الّصرفّيُة قد َتُككُف َكِمَهًة أك ُجزًءا ِهْف َكِمَهةٍ (6)ٌُك )ِبَىاُء الَكِمَهِة(

يث   (الّتصريف  )و ـ  ال مغة  الحد  م   : في ع 
ـِ الُّمَغِة( الذؼ ُيْعَىِ بدراَسِة الُهستكَياِت  ٌك َثاىْ أربعِة ُهستكياٍت تىدِرُج تحَت ُهصطمِح )ِعْم

ذِي الُهستكَياتُ  َْٖصَكاِت.  -1ٌِْ:  ،اٖربَعِة، ٌك ْرِؼ.  -2ُهسَتكػ ا  -4ُهْسَتَكػ الى ْحِك.  -3ُهسَتكػ الص 
 . (8)ُهْسَتكػ الُهْفَرَداتِ 

                                                           

، التصريف الهمككْ )ص1) ّْ  (.1/215(، كالهىصف، )ج2/487(، كالخصائص )ج88( اىظر: ابف جى
 (.1/6ب، الشافية فْ عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية، الىيسارؼ )ج( ابف الحاج2)
 (. 58( ابف هالؾ، إٓجاز التعريف فْ عمـ التصريف )ص3)
بٍـ فْ القرىٓف الثالث كالرابع هف الٍجرة )ص4)  (.14( ٌىداكؼ، هىاٌج الصرفٓٓف كهذٌا
 .14( الهرجع السابق، ص5)
بٍـ ف6)  (.14ْ القرىٓف الثالث كالرابع هف الٍجرة )ص(ٌىداكؼ، هىاٌج الصرفٓٓف كهذٌا
 (.220( اىظر: بشر، دراسات فْ  عمـ المغة )ص7)
بٍـ فْ القرىٓف الثالث كالرابع هف الٍجرة )ص8)  (.14( ٌىداكؼ، هىاٌج الصرفٓٓف كهذٌا
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ـُ الذ ـِ المغِة الحدِٓث با٘ضاِفِة إلِ ُهستكػ الُهفرداِت، أك ها ٌذا الّتقسي ؼ ُيَهثُِّل هجاِٚت ِعْم
ًُ ِبالّدَٚلةِ  ...؛ فٍذا التقسيـ ٓىطمق هف الكحدات الصغٓرة فْ المغة إلِ الكحدات الكبٓرة؛ كلذلؾ (1)ُيسهُّكَى

ِّْ هف دراستً، كذلؾ أّىً رأػ الُهْحَدُثكَف أّف تأخٓر )الّتصريف( عف )الّىحك( ٓذٌب بالغرض اٖسا س
ًة فْ ٓد  ٌد لً، كذلؾ يقضْ بالبدء بدراسة )الّتصريف(، كهسائمً؛ لتككف هعد  ٍِّ خادـ لػ)الّىحك( كُهَه

؛ فْ ك)كتاب( سٓبكيً .(2)الباحث الّىحكؼ، فتقديهً عمِ )الّىحك( َأْهٌر ضركرؼ  ٓدعك إليً التقمُٓد الُّمَغِكؼُّ 
هعظـِ هسائل الّتصريف التْ عالجٍا اعتهد عمِ اٖصكاِت اعتهاًدا هباشًرا، كذلؾ فْ تفسٓرِي الهسائَل 

ـِ فالصرفي َة تفسًٓرا صكتيًّا فْ ثىايا كتابً  ـَ اٖصكاِت لـ ُْٓكَجْد فجأًة عىد إها كاَف خَٓر دلٍٓل عمِ أف  ِعْم
ى ها بمغَ  ًِ عمِ ٓديًِ  الىُّحاة، كا  ، ككهاِل ًِ  . (3)هرحمَة ُىْضِج
ـِ، وسيبويً ا فْ باِب ا٘دغا ٍَ ًُ بػ)الّىحِك(، فػ)الّتصريِف(، فػ)الّصكتياِت( التْ َطب َق ْف بَدَأ كتاَب ، كا 

، ُّْ ا  لـ َُٓىص  عمِ أف  ٌذا الترتَٓب ٌك الترتُٓب الهىطق ى ها َفَعَل ذلؾ لمعم ِة التْ ذكٌر يٍّ كا  ى  بعد   ابف  ج 
" : ًِ ـِ الى ْحِك( فْ قكِل ـُ التصريِف( عمِ )ِعْم ـَ )عم فالت صريف  أْف َىص  عمِ أف  الهىطَق يقضْ بأْف ُيَقد 

ـ   ف س  الك م  ً  اله تىقّ م ة  إى ها ٌو لهعرفة  أ ى  و  ل ه ع ر ف ة  أحوال  ذا كاف ذلؾ كذلؾ فقد كاَف هف الكاجِب , والّىح  ، كا 
عمِ هف أراَد هعرفَة الّىحِك أْف ٓبدَأ بهعرفة الّتصريِف؛ ّٖف هعرفَة ذاِت الّشِْء الّثاِبَتِة ٓىبِغْ

                                                           

ٚلة ]فصيحة[(1 ـُ الد  ٚلة ]فصيحة[. التعمٓق: ٌذي الكمهػة ههػا كرد فيػً لغتػا-( ِعْم ـُ الدِّ ف: الفػتح كالكسػر، كهثمٍػا ِعْم
( َِ َِ )، ك(ىازةَج َِ )، ك(زارةَك َِ )، ك(صايةَك ا. اىظر: عهر، هعجـ الصكاب المغكؼ )ج(ٚيةَك  (.1/37، كغٌٓر

الميسػػػاىس الههتػػػازة هػػػف كميػػػة دار حاصػػػٌل عمػػػِ  ٌػػػػ(،1424=)تـ(تػػػ2003ت - 1933أحهػػػد هختػػػار عهػػػر)
ـ، 1963ة هػف كميػة دار العمػـك بتقػدٓر ههتػاز ـ. ثػـ هاجسػتٓر عمػـ المغػ1958العمـك هع هرتبة الشرؼ الثاىية 

 ا، كثٛثػػةً ا كهعجًهػػكتاًبػػ (33) كثٛثػػٓف ثٛثػػةً  فَ ـ. أل ػػ1967فػػدكتكراي عمػػـ المغػػة هػػف جاهعػػة كهبػػردج ببريطاىيػػا 
كبا٘حالػة ٓكجػً  ا ... إلػِ آخػر هػا قػاـ بػً هػف أعهػاؿ.هػؤتهرً  (34) كثٛثٓف أربعةً  دَ ٍِ ا، كشَ بحثً  (53) كخهسٓف

ـِ التػػْ اسػػتىد إلٍٓػػا فيكفٓىػػا هؤىػػَة البحػػِث ٖشػػياَء َلْيَسػػْت فػػْ هختػػاٌر ُعَهػػ ػػاِت الهصػػادِر كالهعػػاج ُر الباِحػػَث إلػػِ ُأه 
ي ِة ِبَهَكافٍ  ٌَهِّ َٖ ، كلكّىٍا ِهَف ا ًِ  ُصْمِب البحِث أك فْ ِجْسِه

بٍـ فػػْ القػػرىٓف الثالػػث كالرابػػع هػػف الٍجػػرة )ص(2 كعبػػد التػػكاب، (، 26( اىظػػر: ٌىػػداكؼ، هىػػاٌج الصػػرفٓٓف كهػػذٌا
 (.223(، كبشر، دراسات فْ  عمـ المغة )ص18هدخل إلِ عمـ المغة )ص

بٍـ فْ القرىٓف الثالث كالرابع هف الٍجرة )ص(3  (.26( اىظر: ٌىداكؼ، هىاٌج الصرفٓٓف كهذٌا
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  ٚ ًِ الُهَتَىقَِّمِة، إ ًٛ ِلَهْعِرَفَة حاِل ـ  ل ه ا كاف  عويًصا صعًبا ب د ئ  قبمً  أف  ٌذاأْف يككَف َأْص م  الّضرب  هف  الع 
ًئا لمدخوؿ  فيً طّ  ( ه و  و  ؛ ليكوف  االرتياض  في )الى ح  ً  ب ع د  يء  ب  ـ  ج  (, ث  و  ، كُهعًٓىا عمِ بهعرفة )الى ح 

، كعمِ َتَصرُِّؼ الَحاِؿ" ًِ ًِ كَهَعاِىي  . (1)هعرفِة أغراِض
ٍّْ  َكَسَبقَ  ًُ ابَف ِجِى والتصريف  إى ها ؛ حُٓث يقكُؿ: "ٌػ(249)تالهازىي  أبو عثهاف  إلِ ذلؾ شُٓخ
ً  ى ظ ر  فيً ه ف  قد ى ق ب  في العربية , فإف  فيً إشكااًل وصعوبًة عيىبغي أف  ي   ك ب  ، غَٓر ىاظٍر فْ مى ه ف  ر 

َهاَلُة َفْضٌل ِهْف ُفُضكِؿ الَعَرِبي ِة. كأكثُر َهْف َيْسَأُؿ َعِف  ِ٘ ـُ، كا ى ها ٌك كا٘دَغا غِٓرِي ِهَف )الى ْحِك(، كا 
ـِ، كاَ٘هاَلِة الُقر اُء ِلمُقْرآِف، َفَيْصُعُب عمٍٓـ؛ ٖى ٍـ لـ يُ  ىً هف العربية، كا أىفسٍـ فيها ٌك دك مُ هِ عْ ا٘دغا

ًُ غُٓر ذلَؾ  ًُ، فإْف أجاَب ا بعَض الُعمهاِء فكتَب لفَظ ٍَ فُرب َها َسَأَؿ الر ُجُل هىٍـ َعِف الَهسألِة َقْد َسَأَؿ َعْى
ًِ َأخْ  َٛ ٓمتفُت إلِ َقْكِل ًُ كاَف عىَدُي ُهْخِطًئا، َف ـِ بهعىاي، كخالَف لفَظ عمِ ذلؾ  ًُ مُ هِ حْ ها يَ ، فإى  تَ أْ طَ العاِل

 . (2)باٖلفاظ" ًُ قُ مُّ عَ بالهعاىْ كتَ  ًُ مُ ٍْ جَ 

ذلؾ بصكرة عهمية فْ كتابً: )ِسرُّ ِصىاعِة ا٘عراِب(، الذؼ ُيَعدُّ هع كتابيً:  ٍّْ ىِّ جِ  كقد طبق ابفُ 
ـِ الت  صِ (، ك)الخصائِ فِ ِص ىْ )الهُ  ـِ اٖصكاِت، كِعْم : "ِهْف أحذِؽ ٍّْ ىِّ جِ  كابفُ  .ْصِريِف فْ العربّيةِ ( هفخرَة ِعْم

ـْ بالى ْحِك كالت صريِف، كصّىَف فْ ذلؾ ُكتًبا أبّر بٍا عمِ الهتقدهٓف، كأعَجَز  ٍِ ِل اٖدِب، كأعمِه ٌأ
ًِ أك ريَف، كلـ َيُكْف فْ َشٍْء ِهْف ُعمكِه ـْ أحٌد فْ الّتصريِف أدؽ  الهتأخِّ ًُ فْ الّتصريِف، كلـ َٓتكم هَل هى

"ًُ ْ  الهذٌِب؛ كأبك حىيفَة)ت -أيًضا –. كساعَدُي عمِ ذِلَؾ (3)َكًٛها هى ِل ٌػ( 150أّىً كاف َحَىِف ـُ ٌأ إها
 الر ْأِؼ.

ا، كلكثرة هباحث )الّتصريف ٍَ (، أك )الّصرِؼ(، كَتَعاُقِب َعَدٍد ِهَف الّىحِكيَِّٓف كالّصْرِفَِّٓٓف عمِ ِدَراَسِت
، كُضه ْت َهَع بعضٍا فْ الهؤل َفاتِ  ًِ ًٛ بذاِت حُٓث أصبحْت ُجزًءا أك ِقسًها هف  ؛أصبَحْت ِعْمًها ُهستق

ِؿ الكتاب، أك آِخِرِي، أك ُهْسَتِقم ًة فْ تألٍٓف َهْخُصكٍص؛ فكاَف ِهْف ٌذي الهؤلفاِت  الهؤل ف، إه ا فْ أك 
ا أرجاَء  ٌػ(646الُهستقم ِة ِفْ تألٍٓف هخصكٍص: شافيُة ابِف الحاجِب)ت ٍَ ٌذي الشافيُة التْ ذاع سيُط

َهٌة َتْصِريِفي ٌة ُهْخَتَصَرةٌ  ْ ُهَقدِّ ، كهَع اختصاِرٌَا َكاِفَيٌة، َجاِهَعٌة ِلُكلِّ القضايا،(4)الَهعهكرِة، ٌك

                                                           

 (.4( ابف جىْ، الهىصف )ص(1
ذي العبػارة فػْ الهىصػف، ( ابف جىػْ، الهىصػف، شػرح كتػاب التصػريف ٖبػْ عثهػاف الهػازىْ: لػـ ىعثػر عمػِ ٌػ(2

(، كلػػػػػػـ ىكثػػػػػػق )التصػػػػػػريف(، 341-3/340كلكػػػػػػف عضػػػػػػيهة كثقٍػػػػػػا، كهػػػػػػا ٓمػػػػػػْ: ابػػػػػػف جىػػػػػػْ، الهىصػػػػػػف )ج
ٌػػػ(؛ ٖىػػً لػػـ يصػػل إلٓىػػا إٚ عبػػر هىصػػف ابػػف جىػػْ. اىظػػر: عضػػيهَة، الهغىػػْ فػػْ تصػػريف 248لمهػػازىْ)ت

 (.16اٖفعاؿ )ص
 (.4/1585( الحهكؼ، هعجـ اٖدباء )ج(3
 ( خهسٓف صفحة.50) ةُ ابَ رَ (: قُ A4قاس )( عدد صفحاتٍا، به(4
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ا ٍَ َجاِت الّصرِؼ(، كأشاَر فٍٓا ابُف الحاِجِب  (أبكابَ  كالهساِئِل الصرفّيِة؛ فقد تهٓزْت ِبَجْهِع ٍَ إلِ اختِٛؼ َل
. كقد ىاَلْت  ـْ ٍِ )ت(1)إعجاَب الُعمهاءِ العرِب، كُلغاِت : "كتاٌب َهَع ِصَغِر ٌػ(746؛ فقاؿ عىٍا الجاربردؼُّ

، ُهشَتِهٌل عمِ فكائَد شريفٍة، كقكاِعَد َلِطيَفٍة، كُهْحَتٍك عمِ دقائِق اٖسراِر العربيِة،  ًِ ، َكَكَجاَزِة َلْفِظ ًِ َحْجِه
؛ فكاف لٍا هف الشركحاِت، كالحكاشْ َها تجاكَز (2)تاُح العمكـِ اٖدبّيِة"كهىطٍك عمِ الهباحِث التْ ٌْ ِهف

ًُ، كلكف  حاشيَة َصاِحِبَىا )ابِف جهاعة( اٖربعَٓف ُهؤلًفا؛ ٚك َىْغبِ  ًُ؛ َفِمُكلٍّ هٓزاُت  ٚ فٍٓا ها ُف أحًدا هىٍـ َحق 
ٚ   تجُديُ  الصرفي ِة؛ فقد جهع فْ ٌذا الحاشيِة عمكـَ الُّمغِة ُكم ٍا هف )ىحٍك،  الكتب هف يسٓر عدد فْ إ

(. ككاف ابفُ  دَ  –رحهً هللا  –  جهاعةَ  كصرٍؼ، كأصكاٍت، كخطٍّ ـُ الجمُٓل، هتعدِّ بِ  ٌذا العال  ، كثٓرَ الهكٌا
ِٓت، َطَرَؽ ُهختَمَف  التألِٓف، بعٓدَ    .الَهكُضكَعاِت كالعمكـِ، فأجاَد فٍٓا كَبَرزَ الصِّ

                                                           

ٌػ(، طبعاتً: كقد طبع هرات كثٓرة هف أحسىٍا الطبعة التػْ 646( الشافية فْ عمـ التصريف، بابف الحاجب)ت1)
ػػػذي التػػػْ 1415بتحقٓػػػق: الشػػػٓخ حسػػػف بػػػف أحهػػػد العثهػػػاف، فػػػْ الهطبعػػػة الهكيػػػة بهكػػػة الهكرهػػػة سػػػىة ) ٌػػػػ(، ٌك

 اعتهدىاٌا فْ بحثىا ٌذا.
(، فػػػْ حاشػػػية الهحقػػػق: د. عبػػػد الهقصػػػكد دمحم عبػػػد الهقصػػػكد )رسػػػالة 1/99الػػػدٓف، شػػػرح الشػػػافية )ج ( ركػػػف(2

 (.1/4الدكتكراة(، اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص
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 ِث َٛ الثَ  اٖعٛـِ  ترجهةُ  -ثاىيا
 الحاجب   ابف   -1
 يرد  ب  الجار   -2
 جهاعة   ابف   -3
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 جهاعةَ  ، كابفِ ؼردِ بَ ، كالجارَ الحاجبِ  : ابفِ ثِ َٛ الثَ  اٖعٛـِ  ترجهةُ  -ياثاى
 (1)الحاجبِ  ابفِ  ترجهةُ   -1

 (افية  )الش   ف  هؤلّ  

 : ً  , وىسب  ً  , ولقب  ً  اسه   -أوال
أبك عهرك عثهاف بف عهر بف أبْ بكر بف ٓكىس، أبك عهرك ٌػ( 646 - 570ابف الحاجب)

ْ   جهاؿ الدٓف ابف الحاجب: فقيًٌ   (، بمدةٍ ار العمهاء بالعربية. كردؼُّ اٖصِل، هف )َدَكْيفَ ، هف كب(2)هالك
خاؿ السمطاف: صٛح الدٓف  ابفُ ؛ فٍك ، كهىٍا بىك أٓكبَ ، فْ آخر حدكد )أذربٓجاف((هف ىكاحْ )أر افَ 

 ِّْ سىة سبعٓف أك إحدػ كسبعٓف كخهسهائة، كىشأ فْ )هف صعٓد هصر( . كلد فْ )أسىا( آٖكب
 . ، كهات با٘سكىدرية، كسكف دهشقالقاٌرة

 ّْ  َؼ رِ ؛ فعُ كأّها شٍرتً بابف الحاجب؛ فٗف  أباي كاف حاجًبا لٗهٓر عز الدٓف هكسؾ الصٛح
 .رَ ْص إلِ هِ  ، ثـّ . ككاف أبكي قد اىتقل هع آٖكبٓٓف إلِ الشاـبابف الحاجب

 : ىشأتً, وتىقالتً -ثاىيا

 - فْ صغري بالقرآف الكريـ، ثـ بالفقً عمِ هذٌب ا٘هاـ هالؾ بالقاٌرة اشتغل أبك عهرك 
ا٘تقاف، ثـ اىتقل إلِ دهشق،  فْ عمكهً، كأتقىٍا غايةَ  عَ رَ بَ ة كالقراءات، ك ثـ بالعربيّ  -رضْ هللا عىً

فْ  حرَ عمِ اٚشتغاؿ عميً، كالتـز لٍـ الدركس، كتب   بجاهعٍا فْ زاكية الهالكية، كأكّب الخمقُ  َس كدر  
لزاهاٍت  ، كأكرد عمٍٓـ إشكاٚتٍ فْ هكاضعَ  الّىحاةَ  ، كخالفَ ةِ العربي   عميً عمـُ  الفىكف، ككاف اٖغمبُ   كا 

 عبدِ  بفُ  ٓفِ الدّ  عزُّ  ٌك كالشٓخُ  عف دهشقَ  حَ ٌىًا، ىزَ ذِ  هللاِ  قِ مْ خَ  عىٍا، ككاف هف أحسفِ  ا٘جابةُ  دُ عُ بْ تَ 
، كتصّدر ، فدخٛ هصرَ إسهاعٓلَ  أىكرا عمِ الصالحِ عىدها فْ الدكلة ا٘سهاعٓمّية ٌػ( 661)تالسٛـِ 

                                                           

(، كالصػػػفدؼ، 23/266(، كالػػػذٌبْ، سػػػٓر أعػػػٛـ الىػػػبٛء )ج3/250( اىظػػػر: ابػػػف خمكػػػاف، كفيػػػات اٖعيػػػاف )ج(1
(، كالسػػػػٓكطْ، بغيػػػػة الكعػػػػاة 9/234بكْ، طبقػػػػات الشػػػػافعية الكبػػػػرػ )ج(، كالسػػػػ19/325الػػػػكافْ بالكفيػػػػات )ج

(، كالزركمػْ، اٖعػٛـ 2/123(، كابف فرحكف، الدٓباج الهذٌب فْ هعرفة أعياف عمهاء الهػذٌب )ج2/134)ج
 (.4/211)ج

َف اْبفَ  ؛طرِفْ ىقيض خالفا اْلَعادة -رحهٍَها هللا َتَعاَلِ -لؾ َها َكاْبفُ اْلَحاِجب  َكاَف اْبفُ  (2) ْ   َهالؾ  ِٖ  هغرب
  ْ ْ   كرِدؼ  اْلَحاِجب  َكاْبفَ  ،َشاِفِع ٌَُىا غَ  هالك ر اح لمهقدهة َفجعمً هغربيّ  طَ مِ َكهف  ًُ هالكْهّ ًا لَ بعض الشُّ . ابف ا سهع ِبَأى 

 .(325/ 19) بالكفيات خمكاف، الكافْ
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 ّْ زهً الطمبة. كتىقل ، (1)ٌػ(590)تٌك بالهدرسة الفاضمّية فْ الهكضع الذؼ كاف ٓدرس فيً الشاطب ٚك
 هف عمكهً كفىكىً، إلِ آخر هكضع حٓثُ  ًُ بَ َٛ ْ طُ مِ هْ ، يُ ، كالكرؾَ ةَ ز  ، كغَ َس دْ ، كالقُ ها بٓف دهشقَ 

 .ا٘سكىدرّيةُ 

 :  (2)شيوخً -ثالثا

ّْ الهعرفة؛ حٓث تتمهذ عمِ لقد تىكعت  ثقافة ابف الحاجب بتىكع شٓكخً؛ فكاف هكسكع
 أٓدؼ شٓكخ فْ شتِ العمكـ، كهىٍـ:

 ٌػ( قرأ عميً القرآف ببعض الركايات، كسهع هىً التيسٓر، كالشاطبية.590تا٘هاـ الشاطبْ) .1
 ، سهع هىً الحدٓث، كأخذ عىً. ٌػ(598تأبك القاسـ ٌبة هللا البكصٓرؼ) .2
 ، قرأ عميً جهيع القراءات. ٌػ(599تأبك الفضل الغزىكؼ) .3
 ، سهع هىً الحدٓث. ٌػ(601أبك عبد هللا دمحم بف أحهد بف حاهد اٖرتاحْ)ت .4
 .عَ بْ ، قرأ عميً الس   ٌػ(605تأبك الجكد المخهْ) .5
 ، سهع هىً الحدٓث. ٌػ(598تحهاد بف ٌبة هللا بف حهاد بف فضٓل الحراىْ) .6
 ، سهع هىٍا الحدٓث. ٌػ(600تفاطهة بىت سعد الخٓر) .7
 .، كغٓري ٌػ(616تكتفقً عمِ أبْ هىصكر اٖبيارؼ، عمْ بف إسهاعٓل الصىٍاجْ) .8

 :(3)تالهيذي -رابعا

الىحكؼ الهالكْ، ، فقاؿ: حدثىْ عثهاف بف عهر ٌػ(626ههف ركػ عىً ياقكت الحهكؼ)ت .1
 ...، حدثىا السمفْ حدثىْ عمْ بف الهفضل

                                                           

ك غٓر 590فٓرُّي)ت بف ٌك القاسـ (1) يـ بف هكسِ الشاطبٌْػ(، ٌك شرح الشافية فْ صاحب الهقاصد ٌػ(، 790)تإبرٌا
، (313ص) كاٖعصار الطبقات عمِ الكبار القراء الذٌبْ، هعرفةٌػ(. اىظر: 672، ٚبف هالؾ)تخٛصة الكافية
 (.3/152الزركمْ، اٖعٛـ )ج، ك (213ص) العهياف ىكت فْ الٍهياف كالصفدؼ، ىكث

(، كالصػػػفدؼ، 23/266)ج(، كالػػػذٌبْ، سػػػٓر أعػػػٛـ الىػػػبٛء 3/250( اىظػػػر: ابػػػف خمكػػػاف، كفيػػػات اٖعيػػػاف )ج(2
(، كالسػػػػٓكطْ، بغيػػػػة الكعػػػػاة 9/234(، كالسػػػػبكْ، طبقػػػػات الشػػػػافعية الكبػػػػرػ )ج19/325الػػػػكافْ بالكفيػػػػات )ج

(، كالزركمػْ، اٖعػٛـ 2/123(، كابف فرحكف، الدٓباج الهذٌب فْ هعرفة أعياف عمهاء الهػذٌب )ج2/134)ج
 (.4/211)ج

(، كالصػػػفدؼ، 23/266، كالػػػذٌبْ، سػػػٓر أعػػػٛـ الىػػػبٛء )ج(3/250( اىظػػػر: ابػػػف خمكػػػاف، كفيػػػات اٖعيػػػاف )ج(3
(، كالسػػػػٓكطْ، بغيػػػػة الكعػػػػاة 9/234(، كالسػػػػبكْ، طبقػػػػات الشػػػػافعية الكبػػػػرػ )ج19/325الػػػػكافْ بالكفيػػػػات )ج

(، كالزركمػْ، اٖعػٛـ 2/123(، كابف فرحكف، الدٓباج الهذٌب فْ هعرفة أعياف عمهاء الهػذٌب )ج2/134)ج
 .(12/27ج) لهؤلفٓفا هعجـ، ككحالة، (4/211)ج
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 ، أخذ عىً الىحك.ٌػ(651كهاؿ الدٓف الزهمكاىْ)ت .2
 ، أخذ عىً الىحك.ٌػ( 656الهمؾ الىاصر داكد بف عيسِ بف العادؿ بف أٓكب)ت .3
 ، ركػ عىً الحدٓث.ٌػ(656الهىذرؼ)ت .4
، شٓخ ٌػ(695رضْ الدٓف القسىطٓىْ أك )القسرطٓىْ( الىحكؼ الشافعْ)ت .5

. أخذ عىً العربية، كشرح  )كافية( شٓخً. كقد رزقت كتبً القبكؿ التاـ لجزالتٍا ٌػ(748)تالذٌبْ
 كحسىٍا.

جمس فْ حمقة ابف ٌػ( 672فْ أكاخر شرح الحاجبية )الكافية( أّف ابّف هاِلٍؾ) (1)ىقل التبريزؼ  .6
. ٌػ(769)تفْ حاشٓتً عمِ ابف عقٓل ٌػ(1287)ت(2)كاستفاد هىً. ىقل ذلؾ الخضرؼ الحاجب 

 : لـ أقف عميً لغٓري، ٚك أدرؼ هف أٓف أخذي.(ٌػ827تكقاؿ الدهاهٓىْ)
 رياسة ا٘قراء.، قاضْ قضاة الهالكية بدهشق، صاحب ٌػ(681ابف سٓد الىاس)ت .7
 ، تفقً بً، كأجازي با٘فتاء. ٌػ(683ابف الهىٓر، أحهد بف دمحم، أبك العباس)ت .8
 ٌػ(، ركػ عىً الحدٓث.705الدهياطْ)ت .9

رأًسا فْ عمكـ كثٓرة، هىٍا: اٖصكؿ، كالفركع، كالعركض، كالتفسٓر،  كاف ابف الحاجب
 ككاف الغالب عميً عمـ العربية، فبرع فْ الىحك، كالتصريف.

ككاف ذا قدرة عجٓبة عمِ اٚختصار، حتِ أىً كاف يضف بالفاء، أك الكاك إذا كاىت 
 زائدة، كيتـ الهعىِ هف دكىٍا.

 وفاتً:  -سابعا
لٙقاهة بٍا، فمـ تطل هدتً ٌىاؾ، كتكفْ بٍا ر حياتً اىتقل إلِ ا٘سكىدرية لّها كاف فْ آخ

ضاحْ ىٍار الخهيس السادس كالعشريف هف شكاؿ سىة ست كأربعٓف كستهائة، كدفف خارج باب البحر 
 .بتربة الشٓخ الصالح ابف أبْ شاهة 

 بقكلً:ٌػ( 683َكلها َهاَت رثاي اْلَفِقيً َأُبك اْلَعب اس َأْحهُد بُف هحهِد ْبِف اْلُهِىِٓر)ت

                                                           

 هللا عبد ابف عمْ: دمحم أبك الدٓف، تاج )التبريزؼ(: الذؼ ذكر أف ابف هالؾ أخذ عف ابف الحاجب ٌك: ا٘هاـ، (1)
ػػك ٌػػػ(،746)ت: القػػاٌرة، الهتػػكفِ ىزيػػل التبريػػزؼ، ثػػـ اٖردبٓمػػْ،  شػػرح صػػاحب )شػػرح كافيػػة ابػػف الحاجػػب(، ٌك

كلػػػيس  (.كالكػػػٛـ بػػػالكمـ ٓتعمػػػق هػػػا تصػػػحيح فػػػْ الكػػػٛـ، هبسػػػكط: )ٌػػػػ(، سػػػهاي686الرضػػػْ)ت كشػػػرح كبٓػػػر،
ّْ  يحٓػػِ (ٌػػػػ502ت)التِّْبريػػزؼ  الَخِطٓػػبَ   صػػاحَب: )شػػرح. كاٖدب المغػػة أئهػػة هػػف: زكريػػا أبػػا التبريػػزؼ، الشػػٓباى
ػرؼ)ت المغػة( )تٍػذٓب (، الذؼ قرأرِ شَ العَ  القصائدِ  حِ رْ شَ ك) تهاـ(، ٖبْ الحهاسة دٓكاف  أبػْ عمػِ ٌػػ(،370لٌٗز
 .(157/ 8) اٖعٛـ ،لزركمْكا ،(2/1370ج) الظىكف  كشف. اىظر: خميفة، ٌػ(449الهعرؼ)ت ءالعٛ

 (.1/53الشٓخ دمحم الخضرؼ الدهياطْ الشافعْ. اىظر: هقدهة التحقٓق: الهرادؼ، تكضيح الهقاصد كالهسالؾ )ج (2)
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ػػػػا اله  أ ال أ ي   ػػػػ ؼ  ر  ط ػػػػف ػػػػي ه   اؿ  ت ػػػػخ  ٍ              ر  ال ع ه 
    
 
 
 

ـ  إ ل ػػػػػى ق    ػػػػػٌ م ػػػػػ ً   ر  ب  ق يػػػػػ ػػػػػر  ب ػػػػػأ   ال ف  ه   وي ع 
ػػػػػأ ال ع  ر  ت ػػػػػ  ػػػػػو ال ف   اب  واآلد   ـ  م  ػػػػػالت  و   ل  ض   ى           ق 

    
 
 
 

ػػػػى  و    ػػػػاله   ل  ي  ػػػػى و  ى  ػػػػغ   ز  الع  ػػػػف ػػػػي ق   ف  ب  يّ   ر  ب 
ػػػػػػػػػػػد   أ ف   ف  ق  و  ت ػػػػػػػػػػو    ػػػػػػػػػػر  ت   ال  ب  ػػػػػػػػػػػ ع  ج              ةً ر  ه 

    
 
 
 

ػػػػ  ػػػػاأل   ؼ  د  إ ل ػػػػى ص  ػػػػى  ك  ه   اث  د  ج   ر ّ الػػػػد   ة  وى 
   :(1)آثاري العمهية -خاهسا 

هف تصاىيفً: )الكافية(، أك )الحاجبية( فْ الىحك، ف, ٍةكثٓر ٍَوُىفْ ُف ِب اجِ الحَ  ُواْب َفلََّأ
استاىبكؿ( أكثر ك)الشافية( فْ الصرؼ، كشرح )الكافية، كالشافية( شرًحا هختصًرا، طبع فْ )

(، ك)شرح هف هرة، ك)ىظـ الكافية(، كسهاي الكافية فْ ىظـ الكافية، ك)شرح كتاب سٓبكيً
، ك)هعجـ الشٓكخ(، ك)الهقصد الٍادؼ(، ك)الهكتفْ لمهبتدؼ( شرح ٘يضاح أبْ عمْ الفارسْ

( بًٓتا، كشرحٍا 171الجمٓل فْ عمـ الخمٓل( قصٓدة فْ العركض عمِ كزف الشاطبية، تقع فْ )
ْ رسالة صغٓرة فْ استعهاؿ ر  ش  الع  ، ك)اٖهالْ الىحكية(، ك)رسالة فْ ا٘هاـ اٖسىكؼ  ( ٌك

ك)إعراب بعض  ،الكٛـ كآخري، ك)القصٓدة الهكشحة باٖسهاء الهؤىثة(فْ أكؿ  (ر  ش  )ع   كمهة  
، ك)شرح الهقدهة الجزكلية(، آيات القرآف الكريـ(، ك)ا٘يضاح فْ شرح الهفصل(، لمزهخشرؼ 

هالكية، كيسهِ: )جاهع اٖهٍات(، ك)هختصر الفقً( استخرجً هف ستٓف كتاًبا، فْ فقً ال
                                                           

مػػـ ا٘عػػراب(، ك)الهقدهػػة الشػػافية ٌػػػ(، ك)الهقدهػػة الكافيػػة فػػْ ع672، ٚبػػف هالػػؾ)ت(( كلتشػػابً )الكافيػػة الشػػافية1)
ىػاؾ: )الكافيػة الشػافية(، ٚبػف قػيـ الجكزيػة)ت646فْ عمػـ الصػرؼ(، ٚبػف الحاجػب)ت ٌػػ(. كلػً: 751ٌػػ(، ٌك

ػْ: قصػٓدة هيهيػة، تبمػغ: سػتة آٚؼ بٓػت؛ لػذا َٓػَكدُّ الباحػُث التػذكٓر  )الكافية، فْ اٚىتصار لمفرقة الىاجيػة(، ٌك
ػػْ عبػػارة عػػف هىظكهػػة طكيمػػة 672ٚبػػف هالػػؾ)تٍػػْ (، ف: أّهػػا: )الكافيػػة الشػػافيةابٍػػ ٌػػػ(، صػػاحب اٖلفيػػة، ٌك

ػـ شػركحٍا شػرح الهؤلػف ىفسػً؛ حٓػث أّلػف ابػف هالػؾ  تقرب هف ثٛثة آٚؼ بٓت، تضـ )الىحك كالصػرؼ(. كٌأ
 كتابػػًا سػػّهاي: )الكافيػػة فػػْ شػػرح الكافيػػة الشػػافية(. كقػػد طبػػع ٌػػذا الكتػػاب بتحقٓػػق: عبػػدالهىعـ ٌريػػدؼ. كشػػرحٍا:

ٍػا: أبػك الثىػاء: هحهػكد بػف دمحم بػف مَ ٌػػ(، كذٓ  686ٌػػ(. كدمحم بػف عمػْ اٖربٓمػْ)ت686كلدي، بػدر الػدٓف، دمحم)ت
أبػك ُأهاهػة، دمحم بػف شػرحٍا خطٓب الريفة الحهكؼ. بخهس كهائة بٓت. سهاٌا: )كسٓمة ا٘صابة(. ثـ شرحٍا. ك 

ٌػػػ(، فقػػد أّلػػف هختصػػريف 646الحاجػػب)تأّهػػا: ابػػف  .ٌػػػ(763عمػػْ الىقػػاش، الهصػػرؼ، الػػدكاىْ، الهغربػػْ)ت
هىفصػػمٓف عػػف بعػػض: اٖكؿ باسػػـ: )الهقدهػػة الكافيػػة فػػْ عمػػـ ا٘عػػراب(، كالثػػاىْ باسػػـ: )الهقدهػػة الشػػافية فػػْ 
 ْ عمـ الصرؼ(. أّها: )الكافية، ٚبف الحاجب(، كتسهِ )الكافية الحاجبية(؛ احتراًزا عف )كافية ابف هالؾ(: ٌك

ا إٚ أىٍػػا أحاطػػت بهسػػائل الىحػػك؛ كلػػذلؾ أعجػػب بٍػػػا هقدهػػة هختصػػرة فػػْ الىحػػك، عمػػ ِ الػػرغـ هػػف اختصػػػاٌر
ػػـ تمػػػؾ الشػػركح:  ا لطٛبٍػػػـ كأّلفػػكا حكلٍػػػا الشػػركح، كهػػػف ٌأ ػػػػ )شػػػرح 1الدارسػػكف، كاعتىػػػِ بٍػػا العمهػػػاء؛ فشػػرحٌك

ػػك هػػف أشػػٍر 686. )شػػرح الكافيػػة، لمرضػػْ)ت2. -ٚبػػف الحاجػػب –الهقدهػػة الكافيػػة(، لمهؤلػػف ىفسػػً  ٌػػػ(. ٌك
يـ بػػف سػػعد3. شػػركحٍا ػػػ )شػػرح 4ٌػػػ(. 733هللا، ابػػف جهاعػػة)ت ػػػ )شػػرح كافيػػة ابػػف الحاجػػب(، لػػدمحم بػػف ابػػرٌا

ٌػ(. اىظر: خميفة، كشػف الظىػكف عػف أسػاهْ 696الكافية(، لعبدالعزيز بف جهعة بف زيد القك اس الهكصمْ)ت
 (.2/1369الكتب كالفىكف )ج
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َٖ  كؿِ ك)هىتٍِ السُّ   كؿِ ( فْ أصكؿ الفقً، ك)هختصر هىتٍِ السُّ ؿِ دَ كالجَ  فْ عمهْ اٖصكؿِ  لِ هَ كا
يز، فْ الكٛـ عمِ هكاضع هف الكتاب العز عف ابف الحاجب  (كاٖهل(، ك)اٖهالْ الهعمقة

، كعمِ أبيات هف شعر كعمِ الهقدهة، كعمِ الهفصل، كعمِ هسائل كقعت لً فْ القاٌرة 
 .الهتىبْ 
 ثىاء العمهاء عميً, وعمى كتبً: -سادسا

رحهً هللا  -  (: فقد بالغ الشٓخ تقْ الدٓف بف دقٓق العٓداهع بيف األهٍات في الفقً)كتاب الج -
ًِ بالعجب العجاب، كدعا  -تعالِ : )َأَتِ ِفي ًٛ ك أحد أئهة الشافعية فْ هدحً ٌذا الكتاب قائ ٌك

ْ  الُهَراد، َفَزاَؿ شهاسً كاىجاب، َكأْبدػ َها َحقً َأف قصْ ا٘جادة َفَكاَف الهجاب ، كراَض َعِص
، َكَأف َُٓبالغ ِفْ استحساىً، كيشكر  ًِ ْسِتْحَساف َبٓف ََٓدْي ِٚ ، كتمقِ هقالٓد ا ًِ ْكر ِإَلْي تصرؼ أَِعى ة الشُّ

ًُ البٛغة؛ فتفي ًُ هللا تيسرت َل ًُ َرِحَه أ ظمٍا الظمٓل، كتفجرت ىفحات خاطري، كىفثات ِلَساىً؛ َفِإى 
ـَ بكظيفة  ٓىابيع اْلِحْكَهة َفَكاَف خاطري ِبَبطف الهسٓل، َكقرب الهرهِ َفخفف اْلحهل الثقٓل، َكَقا

ْىَصاؼ: َها عمِ اْلُهْحِسِىَٓف هف َسِبٓل...( ِْ٘  .(1)ا٘ٓجاز، فىاداي ِلَساف ا
ْ هقدهة كجٓزة فْ الىحك. فة بػ)الكافية(، ك الهعر  )كافية ذوي األرب في هعرفة كالـ العرب(: - ٌك

، كقد اىتشرت حتِ أف هخطكطاتٍا (2)ٌػ( يقكؿ عىٍا: )ٌذي ىحك الفقٍاء(745ككاف أبك حياف)ت
( شرًحا، كثٛثة هختصرات، 67كقد بمغت شركحٍا ) -تقريًبا -فْ كل هكتبة هف هكتبات العالـ 

 كخهس هىظكهات، كقد طبعت طبعات كثٓرة. 
ٚ  أف   - َْٓخ جهاؿَ  إ ًُ هللا -  الّدٓف اْبَف َهالؾٍ  الش  ا َليست شافية؛  :َيُقكؿ -َرِحَه ٍَ ٌَِذي َكاِفَية، َكلكى

ؼ َبٓت َثة آَٚ َٛ ، كالهعاصرة صراع اٖقراف يطكػ ٚك ٓركػ  ً. كلكى(3)َكلَذِلؾ ىظـ الكافية الشافية َث
 حجاب.

كقد طبع بتحقٓق: الدكتكر: هكسِ , ٌػ(646ٚبف الحاجب)تي شرح الهفصل, اإليضاح ف -
يـ عبدهللا، د. ط، دار سعد الدٓف، كطبع ب ـ.1981بىاؼ العمٓمْ، بالعراؽ، سىة تحقٓق: إبرٌا

 ـ.2005-ٌػ1425دهشق،

                                                           

 (.9/234( السبكْ، طبقات الشافعية الكبرػ )ج1)
 (.5/175، الكافْ بالكفيات )جصفدؼال( 2)
 .324/ 19ج الهرجع السابق، (3)
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( 1)ترجَهُة الجاَرَبْرِدؼّ  -1
 

 شارح )الشافية(

 :(2)اسهً, ولقبً, وىسبً -أوال
: أبك الهكاـر أحهد بف الحسف بف ٓكسف، فخر الدٓف الجاربردؼٌػ( 746ت -664الجاربردؼ)

  ْ ْ  فقيً، شافع ُي ٓكسفُ ، ىحكؼ  ، هفسرٌ ، أصكل هف  ، ىشأ هٍتهًّا بالعمـ، اىحدر هف بٓت عمـ، كاف جدُّ
 .كتكفْ فْ تبريز  َ،رٍِ تُ شْ يف. اُ زِ شٓكخ العمـ الهبر  

ِت ترجهة كهف الكاضح ا الجاربردؼ أّف ىقٚك ٍَ برػ هف طبقات الشافعية الك َجِهيَع
؛ فمـ ىجد لً ترجهة هستفيضة تذكر هشآخً، كتٛهٓذي، كهؤلفاتً، كلكف البقية (3)ٌػ(771)تلمسبكْ

 .الباقية هف التراجـ تكرر ها ذكري السبكْ

 شيوخً: -ثاىيا
ك القريبة هىً بذكر ىسبً، كهؤلفاتً، كتٛهٓذي، أها اكتفت كتب التراجـ الهعاصرة لمجاربردؼ أ
)ت ّٚ البيضاكؼ  (، فْ هقكلة هكررة عىد أصحاب التراجـ، قد ٌػ685شٓكخً فٛ يكادكف َْٓذُكُركَف هىٍـ إ

ْ: )اْجتهع الجاربردؼ771)تطبقات الشافعية الكبرػ لمسبكْىقمت هف   َىاِصر الَقاِضْ َهعَ  ٌػ(، ٌك
ًُ(.  َكأخذ (ٌػ685)تاْلَبْيَضاِكؼّ  الّدٓف  َعى

 : (4)تالهيذي -ثالثا
يـ بف َفخر الّدٓف َأْحهد الجاربردؼ .1 ٌِ  . كلدي: ِإْبَرا
ْٓخ ىكر الّدٓف اٖردبٓمْ .2  . فرج بف ُهَحه د بف أبْ اْلفرج الش 
د اْلَعَٛهة   عبد الر ْحَهف بف َأْحهد بف عبد اْلغفار .3 َٛ َقاِضْ ُقَضاة الشرؽ َكَشٓخ اْلعمَهاء ِبِتْمَؾ اْلِب

ٓف ا٘ٓجْ ٓرَ   عضد الد  كر.  َشاِرح ُهْخَتصر اْبف اْلَحاِجب  اِزؼّ الشِّ ٍُ ْرح اْلَهْش  الش 
                                                           

: بفتح الراء كالهكحدة كسككف الراء كهٍهمة إلِ جاربرد. السٓكطْ، لػب المبػاب فػْ تحريػر1) اٖىسػاب  ( الجاَرَبْرِدؼُّ
 (.58)ص

الػدرر الكاهىػة (، كابػف حجػر، 10/380(، ك)ج9/8(، ك)ج3/27( اىظر: السبكْ، طبقات الشافعية الكبرػ )ج2)
(، كالشػػككاىْ، 8/256(، كابػػف العهػػاد، شػػذرات الػػذٌب )ج2/1021(، كخميفػػة، كشػػف الظىػػكف )ج1/143)ج

 (.1/48البدر الطالع )ج
اب بف تقْ الدٓف السبكْ )ت (3)  .ٌػ(771تاج الدٓف عبد الٌك
الػدرر الكاهىػة  (، كابػف حجػر،10/380(، ك)ج9/8(، ك)ج3/27( اىظر: السبكْ، طبقات الشافعية الكبرػ )ج4)

(، كالشػػككاىْ، 8/256(، كابػػف العهػػاد، شػػذرات الػػذٌب )ج2/1021(، كخميفػػة، كشػػف الظىػػكف )ج1/143)ج
 (.1/48البدر الطالع )ج
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  وفاتً: -سادسا
 .(1)"ِسّت َكَأْرَبعٓف َكَسْبعهائة أىً تكّفْ بتبريز ِفْ شٍر َرَهَضاف سىة" ٌػ(:771السبكْ)ت قاؿ

  :(2)هؤلفاتً -رابعا
فْ : )شرح هىٍاج البيضاكؼ( هف الهؤلفات مًالجاربردؼ فْ الفقً، كالىحك، كالصرؼ؛ فألف 

، ك)حاشية عمِ جب(أصكؿ الفقً، ك)شرح الحاكؼ الصغٓر( لـ يكهل، ك)شرح شافية ابف الحا
 الكشاؼ(.

،  ٌػ(.746ت)كجاء فْ كشف الظىكف: َشَرَح الفاضُل: أحهُد بُف الحسِف، فخُر الّدِٓف الجاربردؼُّ 
ا، ُهشتهمًة عمِ لخ(. قاؿ: لّها كاَىْت هَ : )ىحهدؾ يا هف بٓدي الخٓر كالجكد ... إًُ لُ ك  أَ ... ٍَ َع ِصَغِر حجِه

: جهٌع ِهَف الُفضِٛء، أْف أكُتَب لٍا َشْرًحا،   ْ ا. كأشاَر إل ٍَ فكائَد شريفٍة، لـ ّٓتِفْق لٍا شرٌح ُٓذلُِّل ِصَعاَب
ك الكزيرُ  ًُ، ٌك ْ  بها ٚ َتَسُعِىْ ُهخالفُت ُمكا إل ا، حتِ َتكس  ٍَ ُّْ َتَىَحلُّ بً ألفاُظ : هحهُد بُف الكزيِر: عم

ًطا، بَٓف: ا٘ٓجاِز، كا٘كثاِر.الّساكؼُّ   ؛ فشرْعُت ُهتكسِّ

ِعزُّ الّدِٓف: هحهُد بُف أحهَد، بعض العمهاء حكاشْ عمِ شرح الجاربردؼ، كهىٍا ها ألفً  كأل فَ  
(الهعركُؼ: بابِف جهاعةَ  ...(. ٌػ(.819ت). حاشيًة عمِ: )شرِح الجاربردؼِّ ًِ ا: )أحهُد هللَا عمِ ِىَعِه ٍَ ُل  أك 

ا: )ىحهُدَؾ عمِ ها صرفت الجىاف بأشرؼ طرؼ-أيًضا –كحاشيًة ُأخرػ   ٍَ . أّكُل
(3) 

كجد ىسخة الشارح، كعمٍٓا ٌاهش هىً، كقد ترؾ تفصٓل هجهٛتً،  ذكر فٍٓا: أىًالجىاف...إلخ(. 
كتفسٓر هبٍهاتً، لغاية كضكحٍا عىدي، فأخذٌا بعٓىٍا. كأضاؼ الفكائد إلِ الهكاضع التْ تحتاج إلِ 

يضاح كتقرير.  تىبيً كتحرير، كا 

 :بردؼ(ر كعمِ )شرح الجا

 . ٌػ(744العٓىْ)ت ٓف: هحهكد بف أحهدحاشية: لمعٛهة، بدر الد -
 (.يّ د  ر  و  ز  الاّل ، الهسه اة: )بالطراز  ٌػ( عمِ )شرح الجاربردؼ(822كحاشية لمسٓكطْ)ت -

 . ٌػ(827كحاشية دمحم بف القاسـ الغزؼ الغرابٓمْ)ت -

                                                           

 .(9/9السبكْ، طبقات الشافعية الكبرػ )ج (1)
ىػة (، كابػف حجػر، الػدرر الكاه10/380(، ك)ج9/8(، ك)ج3/27اىظر: السبكْ، طبقات الشافعية الكبرػ )ج (2)

(، كالشػػككاىْ، 8/256(، كابػػف العهػػاد، شػػذرات الػػذٌب )ج2/1021(، كخميفػػة، كشػػف الظىػػكف )ج1/143)ج
 (.1/48البدر الطالع )ج

(، كا٘تقاف فْ عمـك القرآف، 2/265)ج ٌػػ(،833الىشر فْ القراءات العشر ابف الجزرؼ)ت:اىظر:  (3)
 .4/422ٌػ،1093بغدادؼ، ، خزاىة اٖدب كلب لباب لساف العرب لم1/259ٌػ،911السٓكطْ
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  :(1)ثىاء العمهاء عميً -خاهسا
َكاَف َفاضًٛ دًٓىا هتفىًىا هكاظًبا عمِ "فْ طبقاتً؛ فقاؿ:  ٌػ(771تأثىِ عميً ابف السبكْ)

فادة الّطمَبة، َشَرَح ِهىٍاَج اْلَبْيَضاِكّؼ  ـِ كا   ، َكقطَعةً ِفْ أُصكؿ اْلِفْقً، كتصريَف اْبِف اْلَحاِجبالّشغل ِباْلعم
اؼ حكاشٍ  ،هف اْلَحاِكؼ  كَرةٌ  َكلً عمِ اْلَكش  ٍُ  :(3)، أىشدكىا َعىًُ ...(2)"َهْش

ػػػػػػػػػػا ل  ًبػػػػػػػػػػج  ع   ػػػػػػػػػػت   يف  ه  ال  ظ ػػػػػػػػػػ ـٍ و  ق              وار  ت  س 
    
 
 
 

ػػػػػػا ف ػػػػػػ  ؿ  ه  ٍ  ب ال ع ػػػػػػد  ػػػػػػر ي  ـ  ي  ًف ػػػػػػر  ع  ه   ل ع ه 
 

ػػػػػػ د  ق ػػػػػػ ٌ ـ ه  ػػػػػػاء  ػػػػػػث  ال  ي   ف  ج  ي  ػػػػػػر  د  ح   ً           وى 
    
 
 
 

يػػػػػػل    ػػػػػػع  ى   للا   ذ ات   ت ع ط  ػػػػػػه  ػػػػػػ ي  ف   ًف  الصّ 
 

َهْخَشِرؼّ  ٌََذاِف البٓتاف َعارض بٍها الز   : (4)ِفْ َقْكلً  َك

ػػػػػػػػػػة   هاع  ػػػػػػػػػػ لج  ٌ ػػػػػػػػػػو  ه  س  ٌ  و  ا  ػػػػػػػػػػ ـ  ا             ةى  س 
    
 
 
 

ػػػػػػػػة    ه اع  ج  ػػػػػػػػر   و  ه  ػػػػػػػػع  ل   ح  ػػػػػػػػك  ؤ  ي ه  ر  ه   ًف 
 

ػػػػػػػػػػػ د  ق ػػػػػػػػػػػ  وا           ف ػػػػػػػػػػػو  خ  ت  و   ً  ق ػػػػػػػػػػػم  خ  ب   وي  ٍ  ب  ش 
    
 
 
 

ػػػػػػػػ  ػػػػػػػػت  أ ف  ر  الػػػػػػػػو   ع  ى  ش  ػػػػػػػػك  م  ب  ال  وا ب  ر  ت  س   ًف 
 

 

  

                                                           

(، كابػف حجػر، الػدرر الكاهىػة 10/380(، ك)ج9/8(، ك)ج3/27( اىظر: السبكْ، طبقات الشافعية الكبرػ )ج1)
(، كالشػػككاىْ، 8/256(، كابػػف العهػػاد، شػػذرات الػػذٌب )ج2/1021(، كخميفػػة، كشػػف الظىػػكف )ج1/143)ج

 (.1/48البدر الطالع )ج
 .(9/9ػ )جالسبكْ، طبقات الشافعية الكبر  (2)
 .(9/9. السبكْ، طبقات الشافعية الكبرػ )جهف ]الكاهل[ (3)
 .(9/9)ج الهرجع السابق: (4)
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 (1)ترجهة ابف َجَهاَعةَ   -3

                                                           

( بفتح الجيـ، كبتخفٓف الهيـ الهفتكحة )َجَهاَعة(؛ حٓث لـ ٓرد بضـ الجيـ، ٚك بتشدٓد الهيـ هع بػدر الػدٓف ابػف 1)
)ت ٌػػػػ(. كخاّصػػػة أف ابػػػف حجػػػر 819)تٌػػػػ(، ٚك فػػػْ حػػػق الحفٓػػػد عػػػز الػػػدٓف ابػػػف جهاعػػػة733جهاعػػػة الجػػػدِّ
ٚزهػً سػىٓف لػـ ٓثبػت الضػـ، ٚك التشػدٓد؛ كأهػا هػا ذكػري هػف قػد ٌػ( تمهٓذ ابف جهاعة الحفٓد 852العسقٛىْ)ت

هاعة بف الحسف، حػّدث . كبالضـ: جُ ةٌ كالحفٓد، فْ قكلً: "َجهاعة: عد   الجدِّ  فِ ْٓ ٓ  اىِ ىَ ضـ الجيـ فميس فْ حق الكِ 
ػػبدٍ عْ َسػػ بػػفِ  فِ ْٓ عػػف ِرْشػػدَ  ػ مػػت: كخمٓػػل بػػف ُجهاعػػة ركَ بػػف ُعفٓػػر. قاعىػػً سػػعٓد  ركػ عىػػً يحٓػػِ بػػف  .. كابػػف ٌك

بف عمْ هف ذريػة ُخثػيـ بػف بػٛؿ بػف ُجهاعػة  بُ ٓكىس؛ كضبطً ابف ىقطة كالهسِّٓ  ابفُ  :عثهاف بف صالح؛ قالً
ُّْ ِّْ عِ بْ الض   ِّْ  بفِ  إسهاعٓلَ  بفُ  كعهرُ  ، ذكري الرُّشاط الُجهػاعْ  ُجهاعػةَ  بفِ  ةَ مقهَ عَ  بفِ  فَ كسُ ُٓ  بفِ  إسهاعٓلَ  بفِ  عم

ىْ، هف َقْكـ يقػاؿ لٍػـ ُّْ  ،بىػك ُجهاعػة بضػـ الجػيـ :الخٚك ًٛ أخػذ عىػً العهراىػ صػاحُب البيػاف  كػاٖكؿ كػاف فاضػ
ًِ كفْ تاج العركس: ٌػ؛ استفدتً هف تاريخ اليهف لمَجَىِدؼ. اىتٍِ.". 551الىحك، كهات سىة  ِعْمـِ  َجاَء ِفْ ِصَفِت
ًِ كَسػم ـ َصم ِ هللاُ  - َْٖلَفػاِظ. ك)َجَكاِهػُع  - َعَمْي ًُ كػاَف َكِثٓػَر الَهَعػاِىْ، َقِمٓػَل ا ـِ؛ َأؼ: َأى ػ ـُ ِبَجَكاِهػِع الَكِمػ ًُ َكػاَف َٓػَتَكم  َأى ػ

ٓجػػػاِز كتَػػػْرُؾ الُفُضػػػكِؿ ِهػػػف الَكػػػٛـِ. كَسػػػه ْكي: )َجّهاًعػػػا، كَجَهاَعػػػَة،  ِ٘ كُجَهاَعػػػَة(، الَكِمػػػـ(: َهْعَىػػػاي: اٚقِتصػػػاُر َعَمػػػِ ا
ِّْ بػػػِف  -َجَهاَعػػػةَ  -كػػػػ)َشّداٍد كَقتَػػػاَدَة كُثَهاَهػػػَة(، فِهػػػَف الثّػػػاِىْ؛ أْؼ:  ـِ: َجَهاَعػػػُة بػػػُف َعِمػػػ بفػػػتح الجػػػيـ، كتخفٓػػػِف الهػػػي

ة ػػػئمهػػف أفػػراد ٌػػذي العػػاَالقضاة العمهػػاء و ػػػها كبٓػػًرا عدًدأّف تشٓر ؤلِ َجَهاَعػػَة. ككثٓػػر هػػف الهصػػادر كالهراجػػع 
ٍَر كَ َغ َىَبقػػػػػد هة الهحتػػػػػر ًُ، ْاُشِت ًُ َكِسػػػػػيُط ـُ اٖكبػػػػػُر: ء ٌن: ٚءَأشٍر ٌؤَكِذيػػػػػَع اْسػػػػػُه ٌُ جهاعُة بُو حازِن بِو *َجػػػػػدُّ

َََلِد َهاِل و ػػد هللا بػػو سعػػن بػػالبرٌاو ؤبرآٌَبْطٌف. كهػف أحفػادي: َىَة، ِكَىاِو ػِك بػصخِر بِو عبِد هللِا بِو جهاعَة ِهْو 
هو سكو بٓت الهقدس هو ؿ ٌََ أٌَػػػػػػ(. 596ِلَد ِبَحَهاَة)ٌَُػػػػػػ( 675جهاعػػػػػة)تو ػػػػػػد هللا بػػػػػػسعػػػػػػل ضػػػػػػأبْ الف
أبَ جهاعػة. كو ػػد هللا بػػسعػػل ضػػو أبْ الفػػد هللا بػػو سعػػن بػىصر هللا أبَ الفتح البرٌاو ؤبرآٌكَكَلَداُي: عائمتً. 

بػػػْ أكِهػػػْف َكَلػػػِد و جهاعة. ػػػػد هللا بػػػػػسعؿ ضػػػػْ الفػػػػن بو سعد هللا بو أبػػػػالفرج عبد الرحهو بو البرٌاو ؤبرآٌ
ن بو ػػػؤبرآٌبػػف رج عبد الرحهو: قاضْ القضاة بدر الدٓو أبَ عبد هللا هحهد بو ؤبرآٌن بو عبد الرحهو الف

د بو ػػػػػزٓز بو هحهػػػػػد العػػػػػبو عبااج عهر ٌػػػػػ(. كحفٓػػػػداي: السػػػػر733تة الكىاىْ الحهَّ)ػػػػػو جهاعػػػػػسعد هللا ب
ػا776ٌو جهاعة)تػد هللا بػػن بو سعػؤبرآٌ د ػػػػهحهد بو ؤبرآٌن بو سعن بو ػػو ؤبرآٌن بو عبد الرحٓػ(. كالبٌر
بو عهر بو عبد العزٓز اعبد هللا ؿ الهسىد الجهاٌػػ(. ك748ػػ(. حػدث عػف الػذٌبْ)ت790ٌتو جهاعة)ػهللا ب

ؿ ؤسهاعٓالفداء الحافظ الهحدث أبَ كالقاٌرّ. ؿ بو هحهد بو ؤبرآٌن بو سعد هللا بو جهاعة الحهَّ اٖص
بو عبد الرحهو بو ؤبرآٌن بو سعد هللا بو  بو ؤبرآٌن بو عبد هللا بو حهد بو عبد الرحهو بو ؤبرآٌن

د بو ػػدٓو عبد العزٓز بو هحهػػقاضْ القضاة عز الكهػىٍـ:  .ٌػ(852حدث عف الحافع ابف حجر)تجهاعة. 
بو ابو ؤبرآٌن بو سعد هللا اأبَ بكر بو عبد العزٓز بو هحهد ٌػػ(. ك767تو جهاعة)ػد هللا بػؤبرآٌن بو سع

و ػػػػد بو عبد الرحهو بو ؤبرآٌن بو عبد الرحهو بو ؤبرآٌن بهحهٌػػػػ(. 803تو جهاعة)ػػػػجهاعة بو عمْ ب
بو ؿ هحهد بو أحهد بو ؤبرآٌن بو عبد هللا الجٌٛػػ(. ك865تو جهاعة درََّس ََخَطَب باٖقصِ)ػعد هللا بػس

ؤبرآٌن بو عبد هللا بو هحهد بو عبد الرحهو بو سعد كػػ(. 907ٌتو جهاعة)ػػالهحب بو القاضْ البرٌاو ب
ِ ػػػػػػػػػَلد فْ بٓت الهقدس، َسهع عم، َالىجن هحهد شٓخ الصٛحٓةؿ، ؤسهاعٓػػػػػػػػػد العهاد بو جهاعة َالاالدٓو 

د بو عبد الرحهو بو ؤبرآٌن ػػػد بو ؤبرآٌن بو عبد هللا بو هحهػػػأحهٌػػػ(. ك972القضػػاء)تََلْ ، ًػػػدي ٖهػػػج
 =آٌنرػػو ؤبػػد بػػبو أحهؿ بو عبد الغىْ بو ؤسهاعٓؿ عبد الغىْ بو ؤسهاعٌٓػػ(. ك989تْ الفرائض)ػز فػتهٓ
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ـَ بِف َسْعِد هللِا ٌػ(819ابف جهاعة)ت ي بِف ا: هحهُد بُف أبْ َبْكِر بِف عبِد العزيِز بِف ُهحه ِد بِف إبرٌا
ٓفِ ، ِعزُّ اجهاعةَ  ِٓف بُف َقاِضْ اْلُقَضاِة بدِر الد  ُْٓخ َشَرُؼ الد  ِٓف الش  َْٖصِل،  ،لدِّ ُّْ اْلَحَهِكؼُّ ا اْلِكَىاِى
شُٓخ الدياِر الهصرّيِة ِفْ اْلُعُمكـِ اْلَعْقِمي ِة، ُكِلَد سىَة َسْبٍع كأربعَٓف  ،ٓفِ الدِّ  زُّ عِ  هللاِ  أبك عبدِ  ،الِهْصِرؼُّ 

 .  (1)...بهدٓىة )َْٓىُبَع( ٌػ( 747كَسْبِعِهاَئٍة)

  ىشأتً وحياتً: -أوال
َْ طمبُة ىشأ ابف جهاعة  ًُ، حتِ صار ُأه ًة كحَدُي، كَبِق ًٛ بالعمـ، كَهاَؿ إلِ الهعقكِؿ فأْتَقَى هشتغ

ًٚ عميً فْ ذلؾ البمدِ  ًُ عمِ ُكر اَسٍة ٌػ( 911ذكري السٓكطْ)ت .كمٍِّا ِعيا ًُ َكَقَف َل فْ بغيِة الُكعاِة: َأى 
ا:... أىً َحِفَع اْلُقْرآف ِفْ شٍر ٍَ ًُ، َفذَكَر ِفٓ ا َىفَس ٍَ ـَ ِفٓ ْهس ِفْ َأْحَكاِؿ الى ْفِس(، َتْرَج ٌَا: )ُضكُء الش  ؛ َسه ا

َْشَياءِ كل  َْٓكـ حز  ْٖ الّصىاِعي ِة كػ)لعب  بٓف، كاشتغَل بالُعمكـِ عمِ ِكَبٍر،... َكىظر ِفْ كلِّ ففِّ َحت ِ ِفْ ا
 ِْ ابِ  الرُّْهِح، َكره ْهِل، كالىُُّجكـِ،...، الىُّش  ـِ الحرِؼ، كالر  ْٓف، َحت ِ الّشعكذِة، َحت ِ ِفْ ِعْم ، َكضرِب الس 
ٌَاأْعِرُؼ َخْهسَ ) :َكَكاَف َيُقكؿُ  . كصى َف الت َصاِىَٓف اْلَكِثَٓرَة (َة َعَشَر ِعْمًها َٚ َيْعِرُؼ ُعَمَهاُء َعْصِرؼ َأْسَهاَء

ًِ اْلعَ  ا، َكَلِكْف َضاَع َأْكَثُرٌَا  بَ جَ الهىتشرة ال ِتْ جهع أسهاءٌا ِفْ ُجْزء ُهْفرد يْقِضْ اْلَكاِقُف َعَمْي ٍَ ِهْف َكْثَرِت
َٛ بَ بأِٓدؼ الّطمَبِة...، َكاَف َٓ  اَرة؛ َف ٍَ ـُ الط  ًُ كُيساكيٍـ ِفْ اْلُجُمكس، كيبالُغ ِفْ إكراهٍـ، كُيِدي رُّ َأْصَحاَب

ًِ هف هحب ة الفُ  ٌَُك ِفي ٌََذا َهَع َها  َأ، َكَٚ َْٓتُرُؾ َأَحًدا َيْسَتِغُٓب ِعْىَدُي أحًدا،  ٚ  َتَكض  ٌَةِ ُيْحِدُث ِإ ، (2)َكا
ًِ كاستحساِف الى اِدرَ  (3)َزاحِ كالهُ  ًُ َعَمْي ًِ َل ًُ اْلَحجُّ َهَع ِحْرِص َأْصَحاِب ، بْل َكاَىْت َتَزك جْ ٓ ـْ َكلَ  ،ِة، َكلـ ٓت ِفْق َل

ٌَُك َٓبَ  ، َفَكاَىت تقكـُ ِبُأُهكِر َبٓتً، َك ًِ ـِ ِهْف ِعْىَدُي َزْكَجُة َأِبي ا. َكَكاَف ُيعاُب بالت َزيُِّف ِبِزؼِّ اْلَعَج ٍَ ْٓ ٌَا َكُيْحِسُف ِإَل رُّ
ًدا فْ السمطة كالهىاصب؛ حتِ أّىً ُطك  ًُ...، ككاف زٌا َكاِؾ َحت ِ َسَقطت َأْسَىاُى ـِ السِّ اِرب، َكَعَد ِؿ الش 

                                                                                                                                                                      

عمِ هدار ء َقد اىتشر ٌؤٌٚػ( صاحب تاج العػركس. 1205شٓخ الزبٓدؼ)تك ٌػ(. 1143ؿ)تو ؤسهاعٓػب=ا
ٍَر )ها( فْ لهعكػػػل ة قرَو ساٌن ػػػػسبع ن اٚسن فْ ػػػػػبعض هؤلفْ كتب التراجؿ ذا َالذّ أدخػػػػاو ٌػػػػػهىٍن بد
ََخْمػػػػٍبس َهتاٌػػػػَل ؿ:  سػػػارُة و بٍذا اٚسن،  هثاشتٍرء أضف ؤلِ أو ٌىاك ىسا ذي الشخصٓات.ػػػػٓو ٌػػػػط بػػػػٍ ات 

يـ بػػف سػػعد هللا بػػف جَهاَعػػة اْبػػف عمػػِ ابػػف جَهاَعػػة بػػف َصػػْخر أـ ا ُعَمرررَ اْبَىػػُة  ػػد بػػف ابػػرٌا بػػِف عبػػد اْلَعِزيػػز بػػف ُهَحه 
اِفِعْ. كأه ا )ِهَف الّثاِلِث:  ّـِ ُهَحه د اْبىة السراج أبْ َحْفص بف اْلِعّز اْلِكَىاِىْ اْلَحَهِكّؼ ثـ  القاٌرؼ الش  )ُجَهاَعُة( بضػ

ابػف حجػر العسػقٛىْ، تبصػٓر الهىتبػً اىظػر:  ْبُف الَحَسِف، كغٓػري. لػيس هحػل  الدراسػة.االجيـ:  فهىٍـ: ُجَهاَعُة 
(، 1/195(، كالسخاكؼ، الضكء الٛهػع)ج10/79ج(، كالسبكْ، طبقات الشافعية )1/260بتحرير الهشتبً )ج

-20/461(، ك)ج11/75زبٓػػػػػدؼ، تػػػػػاج العػػػػػركس )ج(، كال52/ 12(، ك)ج7/282(، ك)ج286، 6/72ك)ج
463.) 

 (.4/36( اىظر: شٍبة، طبقات الشافعية )ج1)
ػػب الػػىفس  (2) ًٌ، إذا كػػاف طِّٓ ًَ الرجػُل بالكسػػر، فٍػػك َفِكػ ٌَػُة( بػػالفتح: هصػػدر َفِكػػ )الُفكاٌػة(: بالضػػـ، الُهػػزاُح. ك)الَفكا

ٌَِة، كالِهَزاِح(. الصحاح )ج  .(.2243/ 6َهز احًا. )هف هحب ة الُفَكا
ٌَِة، كالِهَزاِح. تاج العركس)ج (3) . هف هحب ة الُفَكا زاح(، ُضِبَط ِباْلَكْسِر كالّضـّ َُ ـِ  .(7/117)ال
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ًُ هَف القضاِء فْ َهْصرَ  َْ َسَىُة (1)َعَزَؿ ىفَس ى ِة، كٌِ َرِة: "كفْ ٌذي الس 
ٌِ . كها يقكؿ صاِحُب الىُُّجكـِ الّزا

ِٓف َعْبُد الَعِزيِز ْبُف ُهَحه ِد ْبِف َجَهاَعَة  ًُ ِهْف َقَضاِء ِستٍّ َكِستَِّٓف َكَسْبِعِهاَئٍة َعَزَؿ َقاِضْ الُقَضاِة ِعزُّ الدِّ َىْفَس
ُْٖكَلِ، َكَىَزَؿ ِإَليْ  َياِر الِهْصِري ِة ِفْ َساِدَس َعَشَر ُجَهاَدػ ا ََٖتاِبُؾ ٓمبغا(الدِّ ًُ  (2)ًِ )ا ، َكَسَأَل ًِ ِت ًِ ِإَلِ َبْٓ  ِبَىْفِس

ِٓف َأِبْ ال اِء الدِّ ٍَ ًِ َب ـْ َيْقَبْل َذِلَؾ، َكَأَشاَر َعَمِ )ٓمبغا( ِبَتْكِلَيِة َىاِئِب َبَقاِء ِبَعْكِدِي ِإَلِ الَهْىِصِب؟ َفَم
)ت ِِّ ْبِك اِفِعي ِة ِعَكَضًُ (ٌػ777السُّ ِٓف ُقَضاَة الش  اُء الدِّ ٍَ َْ َب ، َفَكِل

(3). 

  أدبً, وشعري: -ثاىيا 
ًِ ِهه ْف ٚ َْٓدِرؼ  ٚ  َعه ف َْٓخَتصُّ ب ًِ َكثٓرًا إ ًُ غُٓر َهكُزكٍف، كُيْخِفي ـُ ِشْعرًا عجٓبًا، غاِلُب كاف َْٓىِظ

  الكزَف.

؛ تيسًٓرا لمِحْفِع، قكلً:  جاء هف ىظهً فْ حاشٓتً التْ بٓف أٓدٓىا عىد ِّْ َكَقْد َجَهْعُت َأبىيَة الُخهاِس
ك:  ٌُْىَدِلع( ٌك  كُأِشُٓر إلِ الخِٛؼ فْ )

, م س  ػػػػػػػػػػػػػب   ٍ ه ل , ق  ل , ق ػػػػػػػػػػػػػذ ع  ج  ر  ػػػػػػػػػػػػػف   س 
    
 
 
 

ل عٍ   ػػػػػػػد  ٌ ى  ػػػػػػػف  فػػػػػػػي  م  , والخ  ػػػػػػػب  ط ع   (4)ق ر 
 

ببٓت عىد حدٓثً عف )الفاعل( بهعىِ )الهفعكؿ(، هستشًٍدا  -أْيًضا –كهف شعري 
(5)بِف َبْدرٍ  افَ قَ رِ بْ فْ ٌجائً الزِّ  ٌػ(45)تالحطٓئة

 : 

ع الهكػػػػػػػػػػػػار ـ ال   ػػػػػػػػػػػػل لب غيتٍػػػػػػػػػػػػاد  ح              تر 
    
 
 
 

ـ    ى ػػػؾ  أىػػػت الطػػػاع   (6)الكاسػػػي و اق ع ػػػد  ف إ 
 

 َقْكِلْ:َكِهه ا َسَىَح ِبْ َخاِطٌر الهىاسبة: عىد ٌذي   فقاؿ ابف جهاعة
                                                           

(، كابف حجر، الدرر 4/36(، شٍبة، طبقات الشافعية )ج245-3/244( اىظر: الصفدؼ، الكافْ بالكفيات )ج1)
رة )ج14-1/13الكاهىة )ج –1/37(، كالسػخاكؼ، الضػكء الٛهػع )ج8/219(، كابف تغرؼ بردؼ، الىجـك الزٌا

(، كالشػػككاىْ، البػػدر 8/378(، كابػػف العهػػاد، شػػذرات الػػذٌب )ج65-1/63(، كالسػػٓكطْ، بغيػػة الكعػػاة )ج39
 (.4/184(، كالزركمْ، اٖعٛـ )ج2/63الطالع )ج

الجىػد فػْ دكلػة الهمػؾ ٌػػ( ٓمبغا أبك الهعالْ السالهْ الظاٌرؼ الحىفْ: هف أشٍر أهػراء 811( ٓمبغا السالهْ)ت2)
)الظاٌر برقكؽ(، ثػـ ابىػً )الىاصػر(...، كلػـ ٓمبػث أف ىفػْ إلػِ ا٘سػكىدرية، كقتػل فػْ هحبسػً بٍػا خىًقػا. كػاف 

(، 10/289هٛزًها لٛشتغاؿ بالعمـ، كسهاع الحدٓث هع السخاكؼ كغٓري. اىظػر: السػخاكؼ، الضػكء الٛهػع )ج
 (.8/208كالزركمْ، اٖعٛـ )ج

رة )ج( اىظر: ابف ت3)  (.11/28غرؼ بردؼ، الىجـك الزٌا
  ( هف ىظـ ابف جهاعة: )الشعر التعميهْ(.4)
ْبِرَقػػػػػاُف)ت (5) ٌػػػػػػ(، بكسػػػػػر الػػػػػزاؼ كالػػػػػراء بٓىٍهػػػػػا هكحػػػػػدة سػػػػػاكىة، ابػػػػػف بػػػػػدر، صػػػػػحابْ. تٍػػػػػذٓب اٖسػػػػػهاء 45الزِّ

 (.1/193كالمغات)ج
 (.1/417اىظر: ركف الدٓف، شرح الشافية )جالبٓت هف ]البسيط[، لمحطٓئة. ( 6)
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ق ػػػػػػػػٍة            ر  خ  ػػػػػػػػوٍت و  ي ا ب ق  ى  ػػػػػػػػف  الػػػػػػػػد  ػػػػػػػػى ه  ض   ت ر 
    

 
 
 
 
 
 

ػػػػػػي  ـ  الك اس  ػػػػػػؾ  الط ػػػػػػاع  ـ  أ ى  م ػػػػػػ يػػػػػػؾ  و اع   ت و ار 
ػػػػد أ  ر ة  الى  ػػػػك  ا س  ػػػػو  ٍص ل ق  ػػػػر  ي  ح  ػػػػف  ذ  ـ  ه   ف ك ػػػػ

 
ػػل  الكاسػػي  ػػو أ ف ض  ا س  ػػو  ق  ػػا أ ب  ه  ط اًشػػا و  ع 

(1) 
  ثىاء العمهاء عميً: -ثالثا 

بو جهاعة: قد طار اسهً، ا أف   (ٌػ845)تىقٛ عو الهقرٓزّ ٌػ(1250)تىْكاالشَؿ ٓقَ
 .(2)ًُىَىً بعدي هثُمفْ ُف ْقَمْخهو الشرق َالغرب، َلن ُٓ َاىتشر ذكري فْ اٖقطار، َقصدي الىاس

ُّْ ُنتكمِّ، َالُهُوىََّفالُه ُةػً: "العٛهػفْ ترجهت عىً السَٓطْؿ قاككها  ُّّ، الىّظّاُرالجدل ُّّ ، الّىحَ ، اّلمغَ
ُّْ ُّْ البٓاى  . (3)جهٓع العمَن ٖشتاِت الجاهعُ  ،اٖكاف ُرػػاو، َفخػػالزه ، أستاُذاِلخٛف

)ت ًُ هف سىة ٌػ(852عف شٓخً ابِف َحَجٍر)ت ٌػ(902كيىقل الّسخاكؼُّ : ٚزهُت ًٛ ، قائ
ُب هعْ 819ِ َأف َهاَت)ٌػ( ِإلَ 790تسعٓف) ـِ، كيتأد  ُد لْ ِفْ غٓبتْ بالتقدُّ ٍَ ِىْ كثًٓرا َكيْش ٌػ( َكَكاَف ََٓكدُّ

َِئه ة ْٖ ـَ ا ٚ  ِإَها ًِ ِفْ غٓبتً ِإ ي ًِ َحت ِ ُكْىُت َٚ ُأَسهِّ ِإَلِ اْلَغاَية َهَع هبالغتْ ِفْ َتْعِظيِه
 َأخذ عىً غالُب .(4)

 ِنالعَج َءاءبً عمه َراَخَفَالَه ؿِ َُقْعالَه َِوُىفْ ُف ِةصرَّٓالِه ٓاِرؤلًٓ فْ الدِّ . حتِ صار الهشاَرهصَر ؿِ أٌ
ًُكثٓرة، مَها ُع ُفِرْعو َٓكاعمًٓ، َ ؿَ اػ، َالعٓوٍّػَف كلِّ فْ  ، َاٖصٛو، ، َالحدُٓث، َالتفسُٓرهىٍا: الفق
، كهُة، َالِح، َالٍٓئُة، َالهىطُقَالبدُٓع، ، َالهعاىْ، َالبٓاُوُفْر، َالصََُّػْحَالىَّ، ُفَٛػِ ، َالخؿُ َدػَ َالج

  .رُ خَ أُ  كفٌ ىُ ، كفُ َالطبُّ
َفٓها ، اءِ هو العمه عو هجهَعٍة َنْمالِع جهاعَة بُو ِٓوالدِّ زُِّع أخذ ا٘هاُن: (5)شيوخً -رابعا
 ا عمٍٓن:َىْفَقََ َٓوِذػال ًِشَِٓخػل هَجزٌة ٓمْ ترجهٌة

الهسىد ، أبَ الحسو الدهشقْ، عمْ بو أحهد بو هحهد العرضٌْػ(: 764تأبَ الحسو)  .1
 ٌػ(. 764)تسىة ٌػ(، كتكفْ فْ ا٘سكىدرية 677َلد سىة ) ،التاجر

                                                           

( البٓتاف هف الطكيل، كلـ أجد لٍها ىسبة. كربها الصكاب )ذكؼ[ بدًٚ هػف )ذؼ[، ك)فاضػل [ بػدٚ هػف )فضػل[؛ 1)
 حتِ يستقيـ الكزف كالهعىِ.

 (.2/149(، ك)ج2/63( اىظر: الشككاىْ، البدر الطالع )ج2)
 .(65-1/63( اىظر: السٓكطْ، بغية الكعاة )ج3)
 (.17/173)ج ( اىظر: السخاكؼ، الضكء الٛهع4)
، 50-49، ك4/36(، كشػػػػػٍبة، طبقػػػػػات الشػػػػػافعية )ج245-3/244( اىظػػػػر: الصػػػػػفدؼ، الػػػػػكافْ بالكفيػػػػػات )ج5)

، 47، ك3/13(، ك)ج128-125، ك14-1/13(، كابػػػف حجػػػر، الػػػدرر الكاهىػػػة )ج81-10/79(، ك)ج59ك
ػػػػػرة فػػػػػْ همػػػػػكؾ هصػػػػػر كالقػػػػػا180-179، ك4/143(، ك)ج92-91ك  ٌرة(، كابػػػػػف تغػػػػػرؼ بػػػػػردؼ، الىجػػػػػـك الزٌا
–1/37(، كالسػػػػػخاكؼ، الضػػػػػكء الٛهػػػػػع )ج317-316، ك203، ك193، ك89، ك11/28(، ك)ج8/219)ج
(، 9/150(، ك)ج5/42(، ك)ج149-4/145(، ك)ج314-3/312(، ك)ج140، ك2/36(، ك)ج39
(، كىظػػـ العقيػػاف فػػْ 65-1/63(، كالسػٓكطْ، بغيػػة الكعػػاة )ج11/162(، ك)ج243-240، ك10/143ك)ج

، 8/378(، كابف العهاد، شػذرات الػذٌب )ج1/25(، كابف الغزؼ، الككاكب السائرة )ج50أعياف اٖعياف، )ص
(، كالزركمػػػػػػػػْ، اٖعػػػػػػػػٛـ 2/149(، ك)ج2/63(، كالشػػػػػػػػككاىْ، البػػػػػػػػدر الطػػػػػػػػالع )ج9/206(، ك)481-480ك
 (.8/214(، ك)ج4/184)ج
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َٛىسٌْػ(765تالَقَٛىسْ) .2 ، : هحهد بو هحهد بو هحهد بو أبْ الحرن بو أبْ الفتح، الق
 ٌػ(.765فْ فْ القاٌرة سىة )ٌػ(، تك683الحىبمْ، الهسىد، َلد سىة )

اس ػبرآٌن بو ٓعقَب بو ؤلٓ: هحهد ؤبرآٌن بو هحهد أبْ بكر بو ؤػ(766ٌتالبٓ اىْ) .3
ٌػ(، 686َلد سىة )، و ٓعرف بابو ؤهان الصخرة، كاْ، البٓاىْ، الهقدسْػصارّ الخزرجػاٖى

 ػ(.766ٌهات فْ القاٌرة سىة )
 هللِا ِدْعَس بِو ؤبرآٌَن بِو ِدهحهَّ بُو العزِٓز عبُدٌػ(: 767)تجهاعَة بُو العزِٓز عبُدأبَ عهرَ  .4
ُُّّّْاِىػَى، الِكَةػجهاع بِوا ُّْ، الشَّؿِ اٖص ، الحهَ  فْ هكةَ  َْ فِّ كُ ٌػ(، كتُ 694تسىة) فْ دهشَق َدِلَُ، افع

 ٌػ(.  767)تسىة 
، الدٓوؿ : هحهد بو هحهد بو عبد اهللا بو هحهَد، قاضْ الحىفٓة، جٌٛػ(771تجار هللا) .5

 ٌػ(.771تَفْ سىة )، لطب، َغٓريكالعمَن العقمٓة برع فْ ا، لً الجارؿ اػَٓق، ٓمقب جار هللا
: أحهد بو عمْ بو عبد الكافْ بو ٓحِٓ بو تهان السبكْ أبَ ٌ(773تالسبكْ)ء البٍا .6

 ٌ(.773َتَفْ فْ هكة سىة )ػ(، 717ٌَلد سىة )، حاهد
العٛهة، الحىفْ، الهعرَف كؼ، : عهر بو ؤسحاق بو أحهد الغزىٌػ(773تالسراج الٍىدّ) .7

 ٌػ(. 773تَفْ سىة )، بسراج الدٓو القاضْ
بو أبْ الحسو : هحهد بو عبد الرحهو بو عمْ ٌػ(776تالشهس بو الصائغ الحىفْ) .8

 ٌػ(.776تَفْ سىة )ٌػ(، 708َلد سىة )، صائغ، الحىفْ، الىحَّػالُُّزهردّ بو ال
ػل، ْ اٖصػ: هحهد بو َٓسف بو أحهد بو عبد الدائن الحمبٌػ(778تالهحب ىاظر الجٓش) .9
ىت لً فْ كاَ، هٍر فْ العربٓة َغٓرٌا(، ػ697ٌَلد فْ القاٌرة سىة )، ٓش الشافعْػاظر الجػى

 ٌػ(.778تَفْ )، الحساب ٓد طَلِ
، : عبد اهللا بو سعد اهللا بو هحهد بو عثهاو القزَٓىْ، القْرهٌْػ(780تالقرهْ)ء الضٓا .10
 ٌػ(.780ْ فْ القاٌرة سىة )تَف، رف بقاضْ القرن، العفٓفْ، الشافعْػالدٓو، َٓعء ضٓا
: هحهد بو َٓسف بو عمْ بو ؤدرٓس الحرازّ ػ(781ٌتىاصر الدٓو الحرازّ) .11

 ػ(.781ٌتَفْ سىة )، ٌََ سبط العهاد الدهٓاطٌْػ(، 696َلد فْ دهٓاط سىة )، الطبردار
، : عبد الٌَاب بو عمْ بو عبد الكافْ السبكْ تاج الدٓوػ(782ٌتتاج الدٓو السبكْ) .12

 ػ(.782ٌتَفْ سىة )، فقًٓ شافعْ أصَلْ هؤرخٌػ( ، 727ىة )ػاٌرة سػَلد فْ الق
، (: أحهد بو هحهد بو عبد الهؤهو الحىفْ القرهْ، قاضْ قرنٌػ783تالقرهْ) كفالر .13
 ٌػ(.783تَفْ سىة )، ء هصراءو أعٓاو فقٍػدَدا هػو هع، كاَقَدٌن
، الدٓو بو أحهد بو هحهد بو أحهد السٓراهْ، الحىفْء : عٌٛػ(790تالسٓراهْ)ء العٛ .14
 ٌػ(.790تَفْ سىة )، فْ الهعقَٚتء اػر العمهكباو هو كا
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و رئٓس ، كا: عمْ بو عبد الَاحد بو هحهد بو صغٓرٌػ(796عمْ بو عبد الَاحد)ء العٛ .15
ٌػ(، 796تَفْ فْ حمب سىة )، اىتٍت ؤلًٓ هعرفة العٛج َهٍر فًٓ، دٓار الهصرٓةػبالء اٖطبا

 قاٌرة.َدفو فْ ال
: ؤبرآٌن بو أحهد بو عبد الَاحد بو عبد الهؤهو بو سعٓد بو ٌػ(800تالبرٌاو التىَخْ) .16
ٌػ(، 709ىة )تَلد س، القاٌرةؿ ىزٓ، التىَخْ، البعمْ، ثن الشاهْ، الشافعْػل هكاو ػَاو بػعم

 ٌػ(.  800)تسىة كتكفْ 
: عهر بو رسٛو بو ىصٓر بو صالح بو عبد الخالق بو ػ(805ٌت)السراج البمقٓىْ .17

ٌػ(، 724َلد سىة )، ْ، الكىاىْ، الشافعْ، شٓخ ا٘سٛن، سراج الدٓوػبو هحهد البمقٓىاهسافر 
 ػ(. 805ٌَتَفْ فْ القاٌرة سىة )

، : عبد هللا بو عهر بو عمْ بو هبارك الٍىدّ السعَدّ اٖزٌرّػ(807ٌتالحَّٛ) .18
 ػ(.807ٌَتَفْ سىة )ٌػ(، 728َلد )، الهعرَف بالحَّٛ

َلد فْ ، أبَ زٓد، َو: عبد الرحهو بو هحهد بو هحهد بو خمدٌػ(808تابو خمدَو) .19
ىة تَفْ فْ القاٌرة س، ؤلِ فاس، َغرىاطة، َتمهساو، َاٖىدلسؿ َرحػ(، 732ٌىة )ػتَىس س

دركسً، َكَأىً َهَع َذِلؾ لـ َُٓر اْبُف ، َكَكاَف ٓتبجح بذكر ذلؾ ِفْ . كأْكثر هىً ابف جهاعة ٌػ(808)
ًِ ِإي اي.  خمدكف ُِٓجلُّ أحًدا كإجِٛل

َٓسف بو أحهد بو هحهد الىدرَهْ ىسبة ؤلِ ىدرَهة ، ٌػ(810تَٓسف الىْ درَهْ) .20
 ٌػ(.810تَفْ ىحَ سىة )، بها ٓسهِ أسرار الحرَفؿ لً اشتغا، استقر بهصر، بالجزائر هتفقً

 :(1)تالهيذي -خاهسا

ًُ اْلَحاِفُع اْبُف حجر ًُ هف سىة ) َتْرجَه زَه ( ػٌػ790ِفْ أىبائً، َكذكر َحاِصل َها تقدـ، َكَقاَؿ: إّىً َٚ
َِئه ة. َقاَؿ ال ْٖ ـَ ا ًِ إها ي ُُصكؿ، ٌػ(845)تهقريزؼ ِإَلِ َأف َهاَت، َكَأىً َكاَف ُيسهِّ ْٖ ًِ ِفْ ا : َكقد تخّرَج ِب

ًُ، كاىتشر ذكُرُي ِفْ  كالهىطق، كالهعاىْ، َكاْلَبَياف، َكاْلحكَهةِ  خٛئُق هف الهصريٓف، كالغرباء. كطار اْسُه

                                                           

، 50-49ك ،4/36(، كشػػػػػٍبة، طبقػػػػػات الشػػػػػافعية )ج245-3/244( اىظػػػػر: الصػػػػػفدؼ، الػػػػػكافْ بالكفيػػػػػات )ج1)
، 47، ك3/13(، ك)ج128-125، ك14-1/13(، كابػػػف حجػػػر، الػػػدرر الكاهىػػػة )ج81-10/79(، ك)ج59ك
ػػػػػرة فػػػػػْ همػػػػػكؾ هصػػػػػر كالقػػػػػاٌرة180-179، ك4/143(، ك)ج92-91ك  (، كابػػػػػف تغػػػػػرؼ بػػػػػردؼ، الىجػػػػػـك الزٌا
–1/37(، كالسػػػػػخاكؼ، الضػػػػػكء الٛهػػػػػع )ج317-316، ك203، ك193، ك89، ك11/28(، ك)ج8/219)ج
(، 9/150(، ك)ج5/42(، ك)ج149-4/145(، ك)ج314-3/312(، ك)ج140، ك2/36ج(، ك)39
(، كىظػػـ العقيػػاف فػػْ 65-1/63(، كالسػٓكطْ، بغيػػة الكعػػاة )ج11/162(، ك)ج243-240، ك10/143ك)ج

، 8/378(، كابف العهاد، شػذرات الػذٌب )ج1/25(، كابف الغزؼ، الككاكب السائرة )ج50أعياف اٖعياف، )ص
(، كالزركمػػػػػػػػْ، اٖعػػػػػػػػٛـ 2/149(، ك)ج2/63(، كالشػػػػػػػػككاىْ، البػػػػػػػػدر الطػػػػػػػػالع )ج9/206(، ك)481-480ك
 (.8/214(، ك)ج4/184)ج
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 ،...،ًُ ًُ رُّ َأْصَحابَ َكَكاَف َٓبَ اٖقطار، كقصدي الى اس هف الشرؽ كالغرب، َكلـ ٓخمق ِفْ فىكىً بعدي هثُم
 كُيساكيٍـ ِفْ اْلُجُمكس، كيبالُغ ِفْ إكراهٍـ.

  وهف ٌؤالء التالهيذ: 
، ؿِ اٖص ِِّْبَم، الَحِبْطالُق ِظػالتقْ بو الحاف دثػو الهحػعبد الكرٓن بو هحهد بو عبد الكرٓن ب .1

ّْ َٓعرف   ٌػ(.809)تبابف الحمب
ػل، بو خمٓؿ ً: الكهاػاز لػبو ظٍٓرة الفرس الهكْ الحىفْ. أج بو عمْ ظٍٓرة بو حسٓو .2
 ٌػ(.819)تسهع هو العز ابو جهاعة، َالهَفق الحىبمْ، تَفْ سىة ك
تَفْ سىة ، سهع عمِ العز ابو جهاعةكالْ، الهكْ، ، أبَ العباس، الدء هحهداءأحهد بو بٍ .3
  ٌػ(.823)
ـز كثًٓرا، ؿ ، هحهَد بو هحهد، القاٌرّ، تفقً، َاشتغالشهس اٖقصرائْ   .4 العز ابو ٚك

 ػ(.825ٌتَفْ سىة ) ،جهاعة
تكفْ ّ، ٚزن العز ابو جهاعة فْ فىَىً، ، ثن القاٌربىاسْؤسحاق ا٘أبك  ،ؤبرآٌن بو حجاج .5

 ٌػ(.836سىة )
الىحكؼ، أخذ ة، ػشافعْ، العٛهػال اة،قاضْ القض ب،، هحهد بو عمْ بو ٓعقَالقاياتْالشهس  .6

 ٌػ(.850تكفْ سىة )تالعز ابو جهاعة فْ فىَىً، عف 
العسقٛىْ، ، اىْػد بو عمْ بو حجر الكىػدٓو أحهػػالؿ شٍاب : أبَ الفضٌػ(852تابو حجر) .7

حفظ القرآو الكرٓن ٌََ ابو تسع  اة،ػقاضْ القض، ٓا فْ عصريػظ الدىػحاف، ْػالشافع، رّػالهص
كهختصر ابف الحاجب فْ  ر، كالعهدة، كألفية العراقْ فْ عمـك الحدٓث،حفظ الحاَّ الصغٓ، كسىٓو

 ًُ ٌػ( ِإَلِ َأف 790هف سىة تسعٓف) -ابو جهاعة  -اٖصكؿ. ككاف يقكؿ ابف حجر: ٚزهُت
ُب هعْ ِإَلِ اْلَغاَية َهَع هبالغتْ 819َهاَت) ـِ، كيتأد  ُد لْ ِفْ غٓبتْ بالتقدُّ ٍَ ِىْ كثًٓرا، َكيْش ٌػ(، َكَكاَف ََٓكدُّ

ًِ َحت ِ ُكْىُت َٚ أُ  َِئه ة.ِفْ َتْعِظيِه ْٖ ـَ ا ٚ  ِإَها ًِ ِفْ غٓبتً ِإ ي  َسهِّ
كاو هحّققا جدلًّٓا ىّظاًرا، َلْ هشٓخة الشٓخَىٓة. ، ثـ الكىدؼ، شْالدٓو بو الٍهان السٓراكهاؿ    .8

  ٌػ(.861ػػػداية(، تكفْ سىة )ترح الٍػا: )شػصاىٓف هىٍػلً ت
عد اهللا بو جهاعة بو ػبو ؤبرآٌن بو عبد الرحهو بو ؤبرآٌن بو س عبد هللا بو عبد الرحهو .9

او           ػبو الىجن الزٓو بو البرٌؿ عمْ بو جهاعة بو حازن بو صخر بو عبد اهللا الجها
ْ َأخذ ػالسراج البمقٓىػَألفٓة الىحَ. تفقً عمِ  حفظ القرآو، َالهىٍاج،ؿ. ىْ الحهَّ اٖصىاالك

 ٌػ(.  865سىة ) َفْػعو العز ابو جهاعة، تؿ َػري هو الهعقػَغٓؿ، َػاٖص
، رٓن، َالعهدةػحفظ القرآو الكاٖصل، القاٌرؼ، الشافعْ،  الهقرٓزّالعٛء هحهد بو  .10

 ػ(. 867ٌتَفْ سىة )عة، ِ العز ابو جهاَعرضٍا عم



39 
 

العز ابو ؿ عف أخذ اٖصَ، الشافعْؼ، القاٌرؿ، اٖص ْػسقٛىْ البمقٓىػصالح بو عهر الع .11
 ٌػ(.868تكفْ سىة )تجهاعة فْ فىَىً، 

أخذ ػضاء، ْ القػََل، دػ، تفرد بهذٌب ا٘هان أحهالعسقٛىْ،  أحهد بو ؤبرآٌن بو ىصر هللا .12
 ٌػ(.870تكفْ سىة )تالعز ابو جهاعة فْ فىَىً، عف 
َالحاجبٓة،  ػةَالهىظَه ـ،رٓػىشأ بالقاٌرة، َحفظ القرآو الكػل، اٖص بو هحهد اٖقصرائْيحِٓ  .13

ـز   ػ(.880ٌت، )َالهىطق، َالبٓاو، كالهعاىْ، سٓرػَالتف، اٖصمٓوفْ الىحك، كالعز ابو جهاعة ٚك
ة ػَألفٓ، حفظ القرآو الكرٓن، َالعهدة، القاٌرّء، بو الشهس بو العٛ ؿهحهد بو هحهد الكها .14
 ػ(.891ٌتَفْ سىة ) ٌػ(،816سىة )  ةهَجز فْ الطب، َعرضٍا عمِ العز ابو جهاعَال، َػالىح

  وفاتً: -سادًسا

 َْ ٌَُك ِفْ َغاَيِة  ُتُكفِّ ِفْ اْلعْشريف هف ربيع أخر سىة ِتْسَع َعْشَرَة َبْعَد اْىِقَضاِء الط اُعكِف. َكَكاَف 
ْحِتَراِز ِهىْ  ا اِٚ ٍَ ٍت، كهشركباٍت َعٓ َى ، َكاْهتىَع ِهْف َهْأُككَٚ ـَ ـِ اْلَحه ا َي ا ْٖ ًُ لـ َْٓدُخْل ِفْ ِتْمَؾ ا ًُ ِبَحُْٓث َأى 

، َكَتَصر َؼ فِ  ـَ ًُ َدَخَل اْلَحه ا َٛهَة ِهْى ، َفَمه ا اْرَتَفَع، َكَظف  الس  ًِ ًُ فُأصَٓب َْٖصَحاِب َت كها -يَها َكاَف احتهِ ِهْى
 ٍِ ًُ  -ًٓدا بالطاعكف بالقاٌرة َش ، َكلـ ُْٓخَمْف َبْعَدُي ِهْثُم ًِ  . (1)َكاْشَتد  َأَسُف الى اِس َعَمْي

ًِ بٓف ابِف  ، كَضْبِط ًِ ككاف )دمحم عبد السٛـ شآٌف( فْ هجهكعة الشافية قد خَمَط فْ اعتىاِئ
ابِف بٓف ٌػ(. ك 819ٌػػ(، الهتكفِ فْ )القاٌرة( سىة )747ُبَع( سىة)، الهكلكِد فْ )َٓىْ ٌػ(819جهاعَة)ت
ٌػ(؛ فْ )هصر(؛ فقد ذكر شآٌف فْ 733ٌػ(، الهتكفِ سىة )639الهكلكِد فْ )حهاَة( سىة )جهاعَة 

ًَ دمحم عبد ٌػ733ٌػ(، كلكىً فْ ترجهتً ذكر أىً تكفْ سىة )819الغٛؼ أىً تكفْ سىة ) (. كقد ىّب
ُد لىفسً، أك يعتذر لىفسً هسب ًقا؛ إْذ إف  السٛـ شآٌف: إف  الَخْمَط كارٌد فْ أسرة ابف جهاعة ٍِّ ًُ ُيَه ؛ ككأى 

َر أعٛـٌ ِهْف أعٛـِ فقد تكف   ؛ٚ ىرػ لً ذلؾ –كهع احتراهىا الشدٓد لً  -الخطَأ كالخمَط عىدي َكاِرٌد، كلكف 
، ككاىكا أصحاب عٛقة كطٓدة بً، تكفيً، كتحهيً هف الكقكع التراجـ الهعاصريف لصاحبىا ابف جهاعة

 حجرٍ  ٌػ(، كابفِ 851ٌػ(، كالقاضْ شٍبة)ت808خمدكف)ت فْ الخمط، أهثاؿ: ابفِ 

                                                           

 (.7/173( اىظر: السخاكؼ، الضكء الٛهع )ج1)
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فْ  (1). كلكىىا ىعترؼ أف )التقىية( الٓكـ ساٌهتـْ ٌِ ، كغٓرِ جهاعةَ  ابفِ  ٌػ( تمهٓذِ 852العسقٛىْ)ت
ًِ  -البحث الدقٓق كالسٍل كاليسٓر  ًِ َكَكَرِه ذا ها لـ يكف هتكفًِّرا لهشآِِخَىا، كُعَمَهاِئَىا  -بحهِد هللِا، َكَهىِّ ٌك

ـ عىا خٓر الجزاء -الذٓف سبقكىا  كليس هعىِ ٌذا أف ىبخس الشٓكَخ اَٖكاِئَل  -رحهٍـ هللا، كجزٌا
ُل الُعُقكَؿ" ٌِ اِئِل الذؼ ُْٓذ ٍَ ِؽ ال ـْ ِهَف الّتفكُّ ٍُ  .(2)ىصَٓب

 :(3)هؤلفاتً -ابعً سا
ٌا ضاع كثرأ لكوَّ، َهؤلفاتً تربَ عمِ الهائتٓو، ةكثٓرفْ فىَو ألف ا٘هان ابو جهاعة 

ًُ َكَقَف ٚبِف جهاَعةَ ٌػ(911كذكري السٓكطْ)تة، ػدّ الطمبػبأٓ ْهِس  : "َأى  ٌَا: )ُضْكُء الش  عمِ َكر اَسٍة َسه ا
ا...َأسَهاءَ  ٍَ ًُ، َفذَكَر ِفٓ ا َىفَس ٍَ ـَ ِفٓ ًِ ِفْ َىْحِك َكر اَسِْٓف  ِفْ َأْحَكاِؿ الى ْفِس(، َتْرَج ِفْ المَُّغِة، كالى ْحِك، ُهَصى َفاِت

 ِْ َىاِعي ِة كمْعِب الرُّْهِح، َكَرْه َْشَياِء الصِّ ْٖ ، َحت ِ ِفْ ا بِّ ، كالطِّ ًِ ُُصكِؿ، كالَحِدِٓث، كاْلِفْق ْٖ رِؼ، كا  كالص 
ِْٓف، يْقِضْ اْلَكاِقفُ الىُّ  اِب، َكَضْرِب الس  ًِ الَعَجبَ  ش  ا" َعَمْي ٍَ ِهْف َكْثَرِت

تً التْ كردت فْ كتب ا هؤلفاكأه   .(4)
ا ٓمْ: ٍَ  التراجـ فٍْ ِفْ َىْحِك ُكّراسٓف، َكِهْف ُعُٓكِى

وؿِفْ  َث ُىَكٍت عمِ ُهْخَتَصِر اْبِف اْلَحاِجِب، (5): )شرُح َجْهِع اْلَجَكاِهِع(األ  ص  َٛ ًِ َث َت َعَمْي ؛ َىك 
اجِ  ٍَ اْلَبْيَضاِكّؼ لٙسىكؼ(، ك)َحاِشَيٌة عمِ  ك)َحاِشَيٌة عمِ رفِع اْبِف اْلَحاِجِب(، ك)َحاِشَيٌة عمِ شرِح ِهْى

اج(، هختصرة، ك)َحاِشَيٌة عمِ اْلَعُضد(.  ٍَ  َشرحً لمعبرؼ(، ك)َحاِشَيٌة عمِ هتف اْلِهْى
ً َكِفْ: ف ق  ْكَضة(، كشرح التبريزؼ. ال  ٍِه ات(، ك)ُىَكٌت عمِ الر   : )ُىَكٌت عمِ اْلُه

                                                           

 الفعػػل صػػحة حػػكؿ الخػػٛؼ هػػف الػػرغـ كعمػػِ الحػػدٓث، العصػػر لغػػة فػػْ )شػػارؾ( بهعىػػِ: ك)سػػاٌـ( )أسػػٍـ(، (1)
 شعرٍ  فْ كركدي إلِ با٘ضافة العرب لساف هعجـ هقدهة فْ لكركدي الهصرؼ  المغة هجهع صححً فقد )ساٌـ(
ٓر  .(432/ 1ج) المغكؼ  الصكاب هعجـ .كاٖساسْ كالهىجد، كالكسيط، الحدٓثة الهعاجـ فْ كرد كقد. لٌز

 (.30( اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص2)
، 50-49، ك4/36عية )ج(، كشػػػػػٍبة، طبقػػػػػات الشػػػػػاف245-3/244( اىظػػػػر: الصػػػػػفدؼ، الػػػػػكافْ بالكفيػػػػػات )ج3)

، 47، ك3/13(، ك)ج128-125، ك14-1/13(، كابػػػف حجػػػر، الػػػدرر الكاهىػػػة )ج81-10/79(، ك)ج59ك
ػػػػػرة فػػػػػْ همػػػػػكؾ هصػػػػػر كالقػػػػػاٌرة180-179، ك4/143(، ك)ج92-91ك  (، كابػػػػػف تغػػػػػرؼ بػػػػػردؼ، الىجػػػػػـك الزٌا
–1/37(، كالسػػػػػخاكؼ، الضػػػػػكء الٛهػػػػػع )ج317-316، ك203، ك193، ك89، ك11/28(، ك)ج8/219)ج
(، 9/150(، ك)ج5/42(، ك)ج149-4/145(، ك)ج314-3/312(، ك)ج140، ك2/36(، ك)ج39
(، كىظػػـ العقيػػاف فػػْ 65-1/63(، كالسػٓكطْ، بغيػػة الكعػػاة )ج11/162(، ك)ج243-240، ك10/143ك)ج

، 8/378(، كابف العهاد، شػذرات الػذٌب )ج1/25(، كابف الغزؼ، الككاكب السائرة )ج50أعياف اٖعياف، )ص
(، كالزركمػػػػػػػػْ، اٖعػػػػػػػػٛـ 2/149(، ك)ج2/63(، كالشػػػػػػػػككاىْ، البػػػػػػػػدر الطػػػػػػػػالع )ج9/206(، ك)481-480ك
 (.8/214(، ك)ج4/184)ج

 (.1/63(، كالسٓكطْ، بغية الكعاة )ج11/162( اىظر: السخاكؼ، الضكء الٛهع )ج4)
ػاب بػف عمػْ بػف السػبكْ الشػاف5)  ٌػػ(، لػً 771عْ)ت( )جهع الجكاهػع(: فػْ أصػكؿ الفقػً، لػػ)تاج الػدٓف عبػد الٌك

ٌػ(. اىظر: حاشية: الهىاكؼ، التكقٓف عمػِ 864شركح كثٓرة، أحسىٍا: شرح جٛؿ الدٓف الهحمْ الشافعْ)ت
 .(86)ص هٍهات التعاريف
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يثَكِفْ:  د  َثُة : )شرح ُعُمكـ الَحِدٓث، ِٚ الح  َٛ ، َك)َث ّْ ْبِف الّصٛح(، َك)َتْخِريُج َأَحاِدٓث الر اِفِع
لجدِّ َكاِلدي،  (ُشُركح عمِ هىظكهة اْبف فرج ِفْ الَحِدٓث(، َك)شرُح الهىٍل الركؼ ِفْ ُعُمـك الَحِدٓث

ـِ(.  ـِ الَحه ا ـُ ِفْ َأْحَكا  َك)اْلَقْصُد الت َها
و, والمغة, والهعاىي:َكِفْ:  ْبِف الى اِظـ(، ك))َحاشِ  الى ح  الهسعف الهعٓو فْ َيٌة عمِ اٖلفيِة، ِٚ

َشاـ(شرح ابو الهصىف بدر  ٌِ ْبِف  ، ك)َحاِشَيٌة عمِ الهغىْ(، الدٓف(، ك)َحاِشَيٌة عمِ الت ْكِضيح، ِٚ
َثُة ُشُركٍح عمِ اْلَقَكاِعد اْلكُ  َٛ ْغَرػ(، ك)َث َثُة ُشُركح عمِ اْلَقَكاِعد الصُّ َٛ ا(، ك)َث ٍَ ُث ُىَكٍت َعَمْٓ َٛ ْبَرػ(، ك)َث

ا(،  ٍَ ُث ُىَكٍت َعَمْٓ َٛ -، ٚبف ٌشاـ الىحكؼ ()أكثق اٖسباب فْ شرح ا٘عراب عف قكاعد ا٘عرابكك)َث
ْىَساف عمِ إحكاـ المَِّساف(، ك)َحاِشَيٌة عمِ اٖلفية(، -هغىْ المبٓبشاـ اختصر فيً ابف ٌ ِْ٘ ، ك)ِإَعاَىُة ا

 اْلُهَسّهِ بػ)القكاىٓف(.  ك)َحاِشَيٌة عمِ شرح الشافية لمجاربردؼ(، ك)ُهْخَتصر التسٍٓل،
ُث حكاٍش ب ي افال هع اى ي و ال  َكِفْ  َٛ : )ُهْخَتصر الت ْمِخيص(، ك)َحاِشَيٌة عمِ َشرحً، لمسبكْ(، ك)َث

ِؿ(، ك)َحاِشَيٌة عمِ اْلُهْخَتصر(.   عمِ الُهطك 
 . الم غ ةَك)الُهَثَمُث( ِفْ 

بّ   ّب(، كشرحاف وف ي الطّ  ْكض، كاٖىكار ِفْ الطِّ ىف( َسه اُي: )ىكر الر  ْٖ ْكِض ا : )هختصُر الر 
، ك)ىكَ عَ  ًِ ّب(، َكلً: )فَ  َك)اْلَجاِهعُ عمِ ُفُصكؿ أبقراط(،  تٌ َمْي ْبح ِفْ َأْحَكاـ الرْهح(، ك)أكثقُ  قُ مْ ِفْ الطِّ  الصُّ

ْهْ بالىُّ  َْسَباب ِفْ الر  ْٖ َٖ  شاب(، ك)اٖهىيةُ ا  . (1)كس(بُ كس ِفْ صىاَعة الد  سُ ِفْ ُعُمكـ الفركسية(، ك)ا
ِت، كالهختصراِت، كقمٍٓل هف كَ هف: )الحكاشْ، كالىُّ  ف جهاعةكهف الهٛحع أّف أكثر هؤلفات اب
ًُ ِهَف الُهؤل َفاِت الُهْسَتِقم ِة(.  الّشركِح، كأقل  ِهْى

 

 
 

 
                                                           

(، كالسػٓكطْ، بغيػة 7/172(، كالسخاكؼ، الضكء الٛهػع )ج243-7/241( اىظر: ابف حجر، إىباء الغهر )ج1)
-480، ك8/378(، كابػػػف العهػػػاد، شػػػذرات الػػػذٌب )ج9/206ف )ج(، كخميفػػػة، كشػػػف الظىػػػك 1/65الكعػػاة )ج

 (.9/206(، ك)ج481
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 الفصل األّوؿ

  ابف جهاعة سهات التأليف الصرفي عىد
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 األوؿ ثحالهب
 جهاعة   ابف   أسموب   خصائص  

 :هىٍجً في الشرح في حاشيتًالهطمب األوؿ: 
 : (ةبالفصل بيف هتف الشرح والحاشي) :عدـ الهزج .1
٘عراب، كشرح ، ثـ يقـك بشرحً، هعتهًدا عمِ الهىٍج التعميهْ، كػ)آذكر قكؿ الجاربردؼ -

رحهً هللا تبارؾ  -لشارح فٓبدأ بقكؿ الشارح، قاؿ ا ؿ اٖئهة اٖعٛـ.اقك أالهفردات(، هستشًٍدا ب
، كتبًٓٓىا،  -كتعالِ ًٛ ْ حكاشَيً؛ شرًحا، كتكضيًحا، كتحقيًقا، كتدلي ـ  ُيَحشِّ : ]...[، ُث ٓذكر الّىص 

، كتحكيًها، كتعميًقا، كاستدراًكا،  ًٛ : كتتهيًها، كتفصي ًٛ  كا عراًبا خدهة لمهعىِ. هث
اِرِح: ]ىحهدؾ...[؛ فيقكؿ: )كأّخر الهفعكؿ؛ جريًا عمِ ها ٌك  - ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  كها ِفْ حاشِٓت

ـُ الهفعكؿ هف  شارًة إلِ أّف ها ُيْشَعُر بً تقدي اٖصل هف تقديـ العاهل عمِ الهعهكؿ؛ كا 
ًُ، كاستقراُري فْ العق ذا فيً ها فيً هف اٚختصاص، أهٌر َكَفْت ُشٍرُت ًُ ِذْكُر َها َٓدؿُّ عميً. ٌك كؿ ٓىكُب

 أ/(.2ة، كالتطبيقات)/ؽالتدريبات ا٘عرابيّ 
ت ب    الرهز )ص( عىد ابف جهاعة .2 قبل الشركع بىّصِ الشارح، ككأف )ص( قصد بٍا كٛـ  ي ك 

ك ٌىا الشارح الجاربردؼ ، كلكف تصحيًفا ُكِتَب فْ الهخطكطات هراٍت كثٓرًة )ض( الهصّىف، ٌك
ضاًدا، كليس )ص( صاًدا. ثـ يأتْ بالشرح، كلكف دكف حرؼ )ش(، عمِ عادة الشراح فْ طريقة 

فعل ذلؾ فْ الفصِل، فصِل ىّصِ الهتِف اٖصمْ عف الشرح بحرؼ )ش(. حتِ أف ابف جهاعة 
)الهقاصد فْ شرح كها كّضح ذلؾ هحّقق كتاب: ٌػ( 761شرح القكاعد الصغرػ ٚبف ٌشاـ)ت

زِّ الدِّٓو بِو جهاعَة ػد اهللا عػبْ عب، ٌٖػ(761الى ْحك(، ٚبف ٌشاـ)تالقَاعد الصغرُ فْ 
(1)(ٌػ819تّْ الش ِافعْ)ػالكىاى

ٌػ( فْ )ٌهع الٍكاهع فْ شرح 911ككها فعل ذلؾ  السٓكطْ)ت .
 .جهع الجكاهع(

( عىد اب ف  جهاعة   .3 (:  , ٌو )ابف   الهقصود  بػ)اله صّىف   الحاجب 
: )قاؿ ، كيؤكد ذلؾ أتْ: قكؿ الجاربردؼ)الجاربردؼ( عمِ لساف -اأيًض  –كها كاف ذلؾ  -

 أ/(.47الهصّىُف فْ )شرح الهفصل( )/ؽ
فْ قكلً: ]كالظاٌر أف هعىِ قكلً:...[؛ أؼ: الهصىف...(  عمِ الجاربردؼ كتعمٓق ابف جهاعة -
 (. أ/47/ؽ)

                                                           

 ـ.2007فمسطٓو،ؿ، أداب، جاهعة الخمٓكمية ( تحقٓق: د. ٌشان هحهد عَاد الشَٓكْ، قسن المغة العربٓة، 1)
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رحهً هللا  -بل اكتفِ بقكلً: )كقد كاف الشارح  ,يعرض ترجهة وافية لمشارح الجاربرديلـ  -
ًٛ دَ  -تعالِ  فارً ِّٓ ا خَ ىً ِّٓ إهاهًا فاض ًُ أخذ عف القاضْ ا كقكرًا هكاظبًا عمِ العمـ، كا  دِة الطمبِة. قٓل: إى 

ًُ، كلً عمِ الكّشاؼ حكاٍش هشٍكرة، كتكفْ بتبريز سىة ىاصر الدٓف البيضاكؼّ  اَج ٍَ ، كشرَح ِهْى
 أ/(.3ٌػ. )/ؽ746
 : هرة (, و)الشيخيف( أكثر هف ستٍّ وتسعيفلفظة: )الشيخ  تكرار .4

ِٓف ابػْػِف َهػاِلػػٍؾ)ت ِخ َبْدِر الدِّ ْٓ ِْٓخ َأبْ َحٓ ػػاَف)تٌػ(686استخدهٍا كثًٓرا هع الش  ٌػ(، 745، كالش 
ـِ الّدِٓف)ت ًِ ، كها استخدهٍا ه(1)ٌػ(850كالشِٓخ ىظا ذا ٌػ(215َأِبْ الَحَسِف، اٖخفش)ت، ك ع سػِػٓػػَبػػَكيػْػ ؛ ٌك

ْ درجةٌ )شٓخ( يعىْ العالـ،  ليس بغريب؛ ٖىٍـ قديًها كاىكا يستخدهكىٍا هع العمهاء؛ فكمهة  ةٌ عمهي   ٌك
ل الحدٓث خاصة، كقد استخدهٍا عضد الدكلة  رفيعةٌ  راقيةٌ  ل العمـ عاّهة، كعىد ٌأ عىد ٌأ

ىد تأليفً كتابً: )التكهمة عمِ ا٘يضاح( فْ ع ٌػ(377هع أبْ عمْ الفارسْ)ت ٌػ(372البكيٍْ)ت
ًٛ ها كاى(2)التصريف، فقاؿ العضد: )قد غضب الشٓخ فصىع لىا كتاًبا ٚ ىفٍهً، ٚك يفٍهً(  كا. كقمي

 بُ ق  مَ ، كذكركا أىً ٚ ُٓ (3)باٖستاذ ؼُ رَ عْ يُ ٌػ( 528يسخدهكف لفظة )أستاذ(، كها كاف اْبف الط راكة)ت
، هع أستاذي )اٖستاذ ٌػ(669عصفكر)ت ، كها استخدهٍا ابفُ اٖدٓبُ  بالغرب باٖستاذ إٚ الىحكؼُّ 

ًِ  ٌػ(.645الشمكبٓف)ت  :كها فْ َقْكِل
-  ] ػػػذ وؼ  د  اله ح  اف  ْخَتمػػػَف اِ  ]و ا  ذ ا ر  خ  ػػػي  ٌَػػػا ِإَلػػػِ  (4)الش  ْسػػػَبِة َأْك َردِّ ِْٓف ِفػػػْ الىِّ ِفػػػْ ِإْقػػػَراِر َحَرَكػػػِة الَعػػػ

ُككُف؛  ٌَُك السُّ ا، َك ٍَ ً  َأْصِم يػ ػ ػػو  ف  ُيِقرُّ الَحَرَكَة،...   فسػ ػيػػب  س  ا،...   و أ ب و الح  ٍَ  َُٓردُّ الَكِمَهَة ِإَلِ َأْصِم

                                                           

 ٌػ( الىيسابكرؼ.850( الىظاـ)ت1)
قصػري عضػد الدكلػة، كقػاؿ لػً: هػا زدت ( لها صىف أبػك عمػْ كتػاب )ا٘يضػاح(، كحهمػً إلػِ عضػد الدكلػة است2)

ىها يصمح ٌذا لمصبياف، فهضِ أبك عمػْ كصػّىف )التكهمػة(، كحهمٍػا إليػً، فمهػا كقػف  عمِ ها أعرؼ شًٓئا، كا 
عمٍٓػػا عضػػد الدكلػػة قػػاؿ: غضػػب الشػػٓخ، كجػػاء بهػػا ٚ ىفٍهػػً ىحػػف، ٚك ٌػػك. اىظػػر: يػػاقكت الحهػػكؼ، هعجػػـ 

 .2/813اٖدباء،
ػػػػػل اٖىػػػػػدلس )ص( اىظػػػػػر: الضػػػػػّبْ، بغيػػػػػة ا3) (، كالحهػػػػػكؼ، هعجػػػػػـ اٖدبػػػػػاء 304لهمػػػػػتهس فػػػػػْ تػػػػػاريخ رجػػػػػاؿ ٌأ

 (.1/602(، كالسٓكطْ، بغية الكعاة )ج3/1402)ج
 ( قصد بالشٓخٓف: )سٓبكيً(، ك)اٖخفش اٖكسط(.4)
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ي خ  ُأْسَتاذٍ استخدـ لفظة : ) - ((, هع )الش  ِّْ ٍّْ الفارسػ ػا ُيَعػرُِّض القػارَغ لمّتكقُّػِف؛ (: )َأِبػْ َعِمػ َلِكػْف ؛ ِهه 
 ّْ ُّْ   َهَع ُكُجكِد َقِريَىِة اْبِف ِجىِّ ٍّْ الفاِرِس ؾِّ بأف  الهقصكَد: )أبك عم َٛ َهَجاَؿ لمخمِط، كالش   ، كذلؾ فْ: (َف

ُْٖسػػػَتاِذ َأِبػػػْ  هاعػػػةَقػػػْكِؿ ابػػػف ج - ـُ َأُبػػػك الَفػػػْتِح ُعْثَهػػػاُف ِهػػػْف َأْصػػػَحاِب ا َهػػػا ِ٘ ٌُػػػَك ا ػػػْ:  : )...َكاْبػػػُف ِجىِّ
 ٍّْ   ب/(.85)/ؽ  ...(َعِم
 : اختاري الجاربردي   الذي هىٍجً في جهاعة   اب ف   يخالف لـ .5
 عمِ كيشرحٍا ،الكتاب أبكاب يعرض ، بل ىرايشرحً لشافية ابف الحاجب أبكاب ترتٓبً فْ -

 .بردؼالجارَ  عميً كضعٍا الذؼ الىسق
د  قواعد  جديدةً  .6 ّىها ٌْ كها قاؿ عىٍا: دراسة ابف جهاعة لـ تأت  لتقعّ   ، كا 
َدْت، ُهِقرًّا   افيِة(؛ كيذكر القكاعَد، كقد ُقعِّ )فٍِذِي ُىَكٌت َلطيفٌة، كحكاٍش شريفٌة، عمِ الّشرِح الهشٍكِر لمش 

 بٍا، كها فْ: 
ًُ ِؿ الجاربردؼحاشٓتً عمِ َقكْ  - ْ َأى  ُْٖكَلِ َياًء[ ِبَتاٍء َعَمِ الَقاَعِدِة الَهْذُككَرِة، َكٌِ ـ  ُقِمَبْت الَكاُك ا : ]ُث

َْ َياَء الت ْصِغِٓر َكاٌك ُقِمَبْت َياًء.  هثل: )ُعَصْيِفٌٓر(. ِإَذا َكِل
(1)ا ِفْ )َشاٍؾ( َشاذًّا[]َكهَ  الشارح:ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ  -

َف  ِهْف َقَكاِعِد الَعَربي ِة َأف  ُكل  . ؛ ِٖ
ـْ َْٓثُبْت َحْذؼُ  ًُ َشاذ  ِإَذا َل ٌَْهَزًة؛ َفِحَٓىِئٍذ َحْذُف ـِ الَفاِعِل ُقِمَبْت  ْهَزِة ِفْ َكاٍك َكَياٍء َكَقَعْت َبْعَد َأِلِف اْس ٍَ  ال

ـِ الَفاِعِل. ـْ ِهَف اْس ٍِ ِه َٛ  َك
ث ل  تفسي .7 ٍة, ه  لّ  كم ه  , وهادة  ك  ا ال مغويّ   ٍ ٌ ا إلى أصم  د  , ور   : ر ي  الكمهات 
-  ًُ َم  ٍ ُؿ شاذ  س ـ  )الٍهزُة( )ألًفا(، كالَقمُب اٖك  ٌَهزًة(، ُث ٌل( ُقِمَبِت )الٍاُء( ) ًُ )ٌأ )...، ك]أُؿ[ أصُم

ليً ذٌَب ال ٌؿ( بػ)كاك( هفتكحة، كا  ًُ: )أك  (الثاىْ. كقٓل: أْصُم ُّْ  أ/(. 85)/ؽ كػسائػػػ
ٍُ ): َحب  هعركؼ، أك ٌك (زعاؿخَ ػ)ك (:رطاؿالخَ )ككقكلً: )...كقاؿ: قٓل:  - رطهاف...( ال

 .أ/(13)/ؽ
إف  لباطىً،... كالذؼ فْ القاهكس:  (اىاً ىَ طْ بُ )اسـ لظاٌر الريش، ك (ااىً رَ ٍْ ظٌ )ككقكلً: )ٖف   -
ك الجاىِ رٍ ٍْ ظَ  اًىا جهعُ رَ ٍْ ظُ  ك الشِّ فٍ طْ بَ  عُ هْ : جَ افُ ىَ طْ . قاؿ: بُ يشِ الرِّ  فَ هِ  القصٓرُ  بُ ، ٌك َٖ  قُّ ، ٌك   ؿُ كَ طْ ا

                                                           

ٌَْهػػَزًة ِفػػْ َىْحػػِك: )َقػػاِئـ َكَبػػاِئٍع(، اْلُهْعتَػػلِّ ِفْعُمػػ1) َِٛؼ ىحػػك: )َعػػاِكِر(، ( عبػػارة ابػػف الحاجػػب بتهاهٍػػا: "كُتْقَمَبػػاِف  ًُ، ِبِخػػ
َِٚف، َقاَؿ اْلَخِمُٓل: هقمكب كػ)الشاكْ(، كقٓل: عمػِ القيػاس".  َكَىْحُك: )َشاٍؾ(، َك)َشاٌؾ( َشاذ، َكِفْ َىْحك: )جاٍء( َقْك

ركػػف الػػدٓف، ك ، (12)ص اىظػػر: ابػػف الحاجػػب، الشػػافية .-الهسػػألة هفصػػمة فػػْ هكضػػعٍا هػػف قسػػـ التحقٓػػق –
 .(2/772شرح الشافية )ج
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 أ/(. 13)/ؽ (1)هىً، كفْ الصحاح ىحكي فٍٓها(
الكذ اب.  لُ جُ كالر  ، الهعركفةُ  : الداب ةُ (احٌ سَ هْ تِ ). ك: هكاضعُ (اعُ بَ رْ تِ ، كَ ارُ شَ عْ تِ ، كَ اؾُ رَ بْ تِ ككقكلً: )كَ  -
ك ثَ (اؼٌ فَ مْ تِ ). كاـِ هَ حَ مْ لِ  تٌ ْٓ : بَ (ادٌ رَ هْ تِ )، ك(اؿٌ ثَ هْ تِ ). كَ بِ رْ حَ مْ لِ  ةٌ : آلَ (اؼٌ فَ جْ تِ )ك : (اـٌ قَ مْ تِ ). كافِ ف  مَ ُٓ  افِ بَ كْ : ٌك
: (ابٌ عَ مْ تِ ). كلُ حْ الفَ  يًِ ا فِ ٍَ بَ رَ الذؼ َض  تِ قْ : الكَ ؼْ ؛ أَ (اٍَ ابِ رَ ْض تِ )عمِ  ةُ اقَ الى   تِ تَ أَ  :اؿُ ، ُيقَ ـِ الم قْ  يعُ رِ سَ 
ك الخَ (ارٌ َص قْ تِ ). كبِ عِ الم   ٓرُ ثِ كَ  ك القصٓر(اؿٌ بَ ىْ تِ ). كةُ دَ َٛ : القِ ؼْ ؛ أَ ةُ قَ ىْ : ٌك  ب/(. 43)/ؽ.: ٌك
ك العظيـُ ككقكلً: )َدَهْكَهؾٌ  -  ب/(. 47،...)/ؽقِ مْ الخَ  (، ٌك
ؿ بككقكلً فْ قكؿ الشارح: )الذ   - ا، كهف القاهكس لكؿ(: ٌك بفتح الذاؿ الهعجهة هف الذِّ كسٌر

ك ضدُّ  -أيًضا –ضّهٍا    ب/(.142الصعكبة. )/ؽٌك
ك هف دكابِّ اءِ الَعظَ  رُ كَ ( قاؿ فْ القاهكس: ٌك العضرفكط بالّضـّ ذَ كطٍ ْضَرفُ عُ ػ)ككقكلً: ك -  ، ٌك
 . ًِ ابِ كَ كرِ  فِّ الجِ 
 (: ٌك اسـ فرس، كىاقة، كرجل. رٌ هْ كقكلً: )ىحك: )شَ ك  -
رب، أك هشِ سريًعا، أك عدا بطًٓئا، أك هشِ هِ : عدا، (بَ سَ عْ كَ )كهعىِ  - السكراف.  ةَ يَ شْ ٌك

  ب/(.190)/ؽ
ْ  َفَقط؛ فالر  ككقكلً: )ك]الر   - ، فإْف لـ ُْٓؤَهْر َفَىِب ًِ َْ إليً بشرٍع، كُأِهَر بتبميِغ سكُؿ سكُؿ[ إىساٌف ُأْكِح

ًُ؛ إٓثاًرا لمجىِس اٖق ًِ اختاَر َلْفَظ ف  كَ َأَخصُّ ُهْطمًقا؛ كِلُخُصكِص َف الرِّسالِة أشرُؼ ِهَف ْص رِب؛ ٖك
َدِة؛ أؼ: ُىُبك ُة غِٓر الر ُسكِؿ.   الىُُّبك ِة الُهَجر 

َهْرُطكؿ(: الط كيُل الُهْضَطِربُ  ككقكلً: - ْرَداِقسك) .)الس  (: َعْظـٌ َيِصُل َبَْٓف الر ْأِس كالُعُىِق، الدُّ
َٛىُة(: ُدَكْيَبٌة َعِريَضٌة هُ  ك)الَعَظاية(:  ،َخب َطٌة ِبِطٍٓف، ك)الُخْزراِىق(: قٓل: َضْرٌب ِهَف الثِّيابِ ك)الَقَرْعَب

 : بكسر القاؼ: قاؿ(الِقْرَطُبكُس )بالكسر كالهد، ك (3)أكبر هف الكزغة. كجهعٍا: ِعَظايا (2)دكيبة
ٌِ مد  الشارح: ]لِ  ـْ أَر الها :دِ [، كعِف الهبرّ ةِ يَ ا ًُ اسـٌ لمى اَقِة العظيهِة، كَل ى ها فيً (4)دَة فْ القاهكسأى  ، كا 

َِ )ك ريعةُ (كُس بُ رَ طْ الَق ْرِب ِهَف الَعَقاِرِب، كالى اَقُة الس   أك ، قاؿ: بفتح القاؼ كقد تكسر: الشدٓدُة الض 

                                                           

راف(، بَضِّـ  ىقيض )ُبْطىاف(: (1) ٍْ راف( الريش، لباطف اسـٌ  )ُبْطىاف( ٖفّ  )الّظاء(؛ )ُظ ٍْ  زائدة ك)الىكف( الريش، لظاٌر اسـٌ  ك)ُظ
راف( فْ ٍْ راف( هف ُيعمـ ّٖىً )ُبْطىاف(؛ فْ كذلؾ زائدة، فتككف  )ُظ ٍْ كالهسألة هفصمة  .َىِقيِضًِ  َقْصدَ  بػ)ُبطىاف( قصدكا أّىٍـ )ُظ

 .(183/ 1) الحاجب ابف شافية شرح الدٓف، فْ قسـ التحقٓق. ركف
 (.2/307( ابف سٓدي، الهخصص )ج2)
 (.2/228( ابف سٓدي، الهحكـ )ج3)
 (.1/566اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج (4)
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ِدَٓدُة. كرأُٓت بِ   كهللا تعالِ  -بتقدـ الطاء (كُس بُ رَ طْ )القَ  ًُ صكابُ  :هؤلفً فْ بعض الحكاشْ طِّ خَ الش 
 (.ب/23/ؽ)-أعمِ كأعمـ

ر ح  الجاربرديّ  ر  لـ يكف ح   جهاعة   ابف   .8 ً  عم ى ش   : فييا ف ي حاشيت 
ا  - ٍَ ًُ لـ َِٓجْد فٓ ا، أك ٖى  ٍَ ٌَِت ا، إه ا ِلَبَدا ٍَ . ففْ كثٍٓر ِهَف اٖحياِف لـ ٓتىاَكْؿ ُىَكًتافٍىاؾ أشياُء َتَرَك

ا، بل ي ٍَ ارِح جهيَع َيحتاُج ِلَشْرِح، كتكضيٍح ُلَغِكؼٍّ  ةٍ ا إشكالي  كتِفْ ِبَها ََٓراُي ُهْسَتْغَمًقا ذَ كمهاِت الش 
ذا الَبْتُر أك الَقْطُع َيْغِمُق عمِ الَقاِرِغ؛ ِهه ا  َر ذِلَؾ فْ أكثَر ِهْف َهكِضٍع؛ ٌك . كَتَكر  ٍّْ ِغ َٛ كَىْحِكؼٍّ كَب

 .السفمّية اشْك الح فْهف شرح الجاربردؼ َدَفَع الَباحث إلِ ذكر الهحذكؼ 
ه اع ة   .9  حاشيتً بػ:  بدأ اب ف  ج 
:()الحهد    ًٛ ًِ  ...قائ ـُ عمِ رسكِل ، كُأَصمِّْ كُأَسمِّ ًِ ًِ كَكَرِه ًُ الهزيَد ِهْف َفضِم ، كأسأُل ًِ "َأْحَهُد هللَا عمِ ِىَعِه

 ًِ ًِ كصحابت ـِ الىبٓٓف، كعمِ آل  .أجهعٓف، كبعُد"ُهَحه ٍد َخات
ً  الحاشية ... قائاًل  .10 ب ب  تأليف  ه اع ة  س   : ي ب ّيف  اب ف  ج 

افيِة، هُتَكفَِّمٌة بحاجِة طالبيً، كافيٌة  "فٍذي ُىَكٌت لطيفٌة كحكاٍش شريفٌة عمِ الشرِح الهشٍكِر لمش 
ًُ، كُتَحقُِّق َهسا ،بشرح هباىيً ُح هعاىَي ًُ،ئِ كُتَكضِّ ُر دٚئَم ًُ، كُتَحرِّ ُـّ َهَفاَدُي، كَتْسَتْدِرُؾ ها  َم كُتَبُِّٓف ُهراَدُي، كُتِت

ا َهَع اشتغاِؿ الباِؿ، كاختِٛؿ الحاِؿ؛  ٍَ ه ٍة، َكَضْعُت ٍِ ًُ، َهَع فكائَد َجه ٍة، كزكائَد ُه ًُ كَل ًُ، كُتْىِصُف ِهى أٌَهَم
ًُ الحُسكِد، كَتَقرُّ بٍا عُٓف الَكُدكِد، كهللَا أسأُؿ  فجاءْت َرْكَضًة لمىاظريف، كُتْحَفًة لمطالبٓف، َيْكَهُد هىٍا كج

جِيُب أْف َٓىفَع بٍا إى ً قريٌب ُهجٌٓب، ﴿
ُ
ُْج ِإَوََلِّْ أ ََّٔكا ِ َغيَيِّْ حَ ْٔذِيِِق إَِّلا ةِاهللا ا حَ ٌَ  .(1)﴾َو

ـ  ابف  جهاعة   .11 يف   ق د  ر  ـ  الت ص  م   :في ٌذي الحاشية  ت هٍيًدا ه ب ّسًطا ل ع 

) ّْ ـّ أَخَذ  ،ابتدأي بػػ)الهٓزاِف الّصرِف ( األربعيف  ُث يف  ر  ، ُهَرت َبًة ترتَٓب شافيِة ي ستعر ض  أبواب  )الت ص 
ـِ الت ْصِريف1. كأتْ: ٌػ(746، كترتَٓب َشْرِح الجاربردّؼ)تٌػ(646ابِف الحاجِب)ت (، . تعريُف )ِعْم

، 3. أىكاُع اٖبىَيِة، 2 ُّْ ، 4. الهٓزاُف الّصرِف ُّْ ، . الّصحِيُح كالُهْعتَ 5. الَقْمُب الَهكاِى ـِ 6لُّ . أبىيُة اْٚس
ِد،  ِّْ الُهَجر  ِد، 8. َردُّ بعِض اٖبىيِة إلِ َبْعٍض، 7الثُِّٛث ِّْ الُهَجر  َباع ـِ الرُّ ـِ 9. أبىيُة اٚس . أبىيُة اٚس

 ،) ًِ ـِ الهزيِد في ِّْ الُهجّرِد. )أبىيُة اٚس . بىاُء الفعِل 12. الهاضْ، 11. أحكاُؿ اٖبىيِة، 10الُخهاس
 ِّْ َْٖهُر، كاسـُ الَفاعِل، كاسـُ الَهفعكِؿ، كأفعُل الّتفضِٓل، 14. الُهضاِرُع، 13، الرُّباِع فُة 15. ا . الصِّ

ُة،  ٍَ ، 17. الهصدُر، 16الُهشّب ُّْ . 20. أسهاُء الّزهاِف كالهكاِف، 19. اسـُ الَهر ِة، 18. الهصدُر الهيه
ٌة 26. الّصفُة، 25الُهؤّىُث،  .24. الجهُع، 23. الّىسُب، 22. الّتصغُٓر، 21اسـُ ألِة،  ًُ َهد  . ها زيادُت

. ذك 32. الههدكُد، 31. الَهقُصكُر، 30. الَكْقُف، 29. اٚبتداُء، 28. التقاُء الّساِكىِٓف، 27َثالَثٌة، 

                                                           

 [.88( ]ٌكد: 1)
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ـُ، 37. ا٘بداُؿ، 36. ا٘عُٛؿ، 35. تخفُٓف الٍهزِة، 34. ا٘هالُة، 33الزيادِة،  . الحذُؼ، 38. ا٘دغا
 . الخطُّ.40ُل الّتهريِف، . هسائ39

ًها ط ف ق  ابف   .12 م  ر  ع  ب  االث ى ي  ع ش  م وـ  األ د   : جهاعة ي ع ر ض  ع 
ُُٖصكَؿ، كالُفُركَع، ُهبًّٓىا سبَب تألِٓف الَجاربردؼِّ  هّيَة الّشاِفّيِة.  ا ًُ، َهَع ِذْكِرِي ٌأ  َشْرَح

ر يف( ع   .13 ه اع ة  تعريف  )الت ص  د  اب ف  ج   :ى 
ـِ )الت ْصِريف(. ِشاِرًحا  َجَهاَعةَ  اْبفُ يفّرُؽ  ْعَراِب(، َكِعْم ِ٘ ِْ )الى ْحك(، أِك )ا َف ِعْمَه الشارِح  –َقْكَؿ َبْٓ
ـَ ا -الجاربردؼ ـَ الى ْحك(، ك)ِعْم ، كَقْد (1)لت ْصِريف( هتقابِٛف ُهكاِفقاِف ِلَها َهّر َعْف )َشْرِح الِهْفَتاِح(ِإّف )ِعْم

ـُ َىكَعاِف: ِإفرادّيةٌ  ـِ العربي ِة، كتمَؾ اٖحَكا ـِ الَكِم ـَ الى ْحك( ُهْشَتِهٌل عمِ أحكا كَتركٓبي ٌة،  َصر َح كثًٓرا: بأّف )ِعْم
ـُ الت ْصِريِف، كالّتر  ـٌ ُيْعَرُؼ بً فا٘فرادّيُة ٌْ ِعْم ْعِراِب؛ لذلؾ ُيقاُؿ فْ )َحدِّ الى ْحِك(: ِعْم ِ٘ ـُ ا كٓبّيُة ٌْ ِعْم

ـِ العربّيِة إفرادًا كتركٓبًا. قالكا: كأُ  ـُ الَكِم ـِ الّتركٓبّيِة ِعْمـُ ْطمِ أحكا ْعَراِب، كهىٍا ها ٌك  َق عمِ اٖحكا ِ٘ ا
ٍّْ َتْغِمٓبًا. )  (. أ/6/ؽغُٓر إعراب

ـ : ]األهر  األبواب, هف ذلؾ: باب   لـ يتعرض لذكر بعض .14 ـ  , واس الهفعوؿ,  الفاعل, واس
 :التفضيل[ وأفعل  

فْ ذلؾ: كها جاء فْ  ببُ ؛ كالس  حِ رْ الش  ، ٚك بِ رِ كْ الذِّ ، ٚ بِ ذي اٖبكابلٍ جهاعةَ  ابفُ  ْض لـ ٓتعر  
تقدهت. ككها جاء فْ  (:التفضٓل الهفعكؿ، كأفعلُ  الفاعل، كاسـُ  ، كاسـُ اٖهرُ ): الشافية ٚبف الحاجب

الهفعكؿ،  الفاعل، كاسـِ  ، كاسـِ اٖهرِ ): عهلِ  عف كيفيةِ  البحثُ  ا كافَ [: لهّ : قكلً: ]اٖهرُ شرح الجاربردؼ
لذلؾ  ؛-(كِ حْ (؛ )فٍْ فْ الى  فْ )الكافّيةِ  يقصدُ  –ٌىالؾ  يُ رَ كَ ( ذَ كِ حْ الى   ًقا بػ)عمـِ هتعمِّ  (فضٓلالت كأفعلِ 
، ةِ ا٘عرابيّ  رِ ْٓ غَ  اٖحكاؿِ  فَ ا هِ ٍَ ككىِ ؛ لِ ؼِ رْ الص   غِ يَ ِص ًقا بِ مِّ عَ تَ ا هُ ٍَ غِ يَ ِص ا، كَ ٍَ عِ ْض كَ  عف كيفيةِ  البحثُ  كافَ 
  .(2)(ؼِ رْ الص   ـِ مْ )عِ  فْ ٍا هِ أى   ـَ مَ عْ ٌا ٌا ٌىا ليُ ، عدّ ضِ رَ ا ٌىالؾ بالعَ ٌَ رَ كَ كقد ذَ 

                                                           

ك الهكسـك بػػ)الهصباح(، ،ٌػ(816( لمسٓد الشريف: عمْ بف دمحم الجرجاىْ)ت1) )اْلِهْصػَباح ِفػْ شػرح اْلِهْفتَػاح(  ٌك
، كتجػاكًزا ُيسػّهِ بػػ)شرح اْلِهْفتَػاح( ّْ ِّٓد اْلِجْرَجاِى ػل الباحػث عمػِ ىسػخة )الهصػباح  .لمس  كبعػد بحػث  دؤكب تحص 

فْ شرح الهفتاح( هحققة، رسالة دكتكراي، كقاـ بالتكثٓق هىٍا. الشريف الجرجػاىْ، الهصػباح فػْ شػرح الهفتػاح، 
الغػػزؼ، ك (، 1/348(. اىظػػر: السػػخاكؼ، الضػػكء الٛهػػع )ج9-8هػػف هفتػػاح العمػػـك لمسػكاكْ )ص القسػـ الثالػػث

ككحالػػػػػػػة، هعجػػػػػػػـ الهػػػػػػػؤلفٓف ، (10/544ابػػػػػػػف العهػػػػػػػاد، شػػػػػػػذرات الػػػػػػػذٌب )جك  ،(1/38الككاكػػػػػػػب السػػػػػػػائرة )ج
 (.2/1370(، كخميفة، كشف الظىكف )ج2/172)ج

 (.1/24ية ىظـ الشافية، الىيسارؼ )ج(  اىظر: ابف الحاجب، الشافية فْ عمـ التصريف، كالكاف2) 
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ـ  ابف  جهاعة   .15  هصطمح  )األئهة (: استخدا

ٍا هف قبُل، ككأّىٍـ َيْقِصُدكَف بً ، كأعٛهُ ِؼ رْ ، كالص  ، كالى ْحكِ مغةِ الُّ  كقد سبقً إليً: أئهةُ 
لِ  (، أك )أكثرَ )ا٘جهاعَ   فْ هِ  ( فْ أكثرَ فاستخدـ لفظة: )أئهةٍ  جهاعة (. أّها ابفُ (، أك )الجهٍكرَ العمـِ  ٌأ

 ، هىٍا: عٍ ِض كْ هَ 

ًُ  )...الَهْصَدرُ  - ـ  َىَقَم ب ي ة  ُث ٌَُك )فِ  أ ئ ه ة  ال ع ر  ـِ الَفاِعلِ  لُ عْ ِإَلِ اْلَحَدِث الِذؼ  ْرِب، َكالِقَيا ( كػ)الض 
 أ/(.39...( )/ؽَفَسه ْكُي َهْصَدًرا ؛َكالُقُعكِد(

ـِ رباعيًّا كخهاسيًّا[ َذَكَر عمِ قكؿ الجاربردؼككها ذكر ذلؾ فْ حاشٓتً  - : ]كجّكزكا فْ اٚس
ْ  في األئهة   باع ِّْ كأف  الرُّ ـِ أكثُر ِهَف الرُّباع ْ  فْ الكٛ .أف  البىاَء الثٛث ِّْ  ًِ أكثُر ِهَف الخهاس

ًُ ٌك قكُؿ  ككها فْ قكلً: -  ب/(.4...( )/ؽ، كعميً تفريٌع طكيلٌ أكثر  األئهة  )...كها قّدَه

 :في حاشيتً جهاعة   ابف   الهطمب الثاىي: شخصية  
ب  ابػػف  جهاعػػة   .1 ـُ(، بعػػَد أْف َْٓىُقػػَل عػػِف : ًُ، كتكاُضػػُعًُ ، َكَكَرُعػػتػػأد  فكثٓػػًرا هػػا كػػاف َيُقػػكُؿ: )هللُا أَْعَمػػ

ًُ، ِهػْف بػػاِب اٖهاىػِة الِعمهي ػِة، كالِحػػْرِص عمػِ ا٘صػاَبِة بػػالقكِؿ،  ـِ، كبعػَد أْف ُٓبػػِدَؼ رأَيػ َٛ اٖئهػِة اٖعػ
 .َهَع إىكاِر الذ اتِ 

ػػػػف    ب ػػػػ وه  ػػػػع   ً  تأد  اء  ر أ   ً  تواض  ػػػػد  ً  فػػػػي إ ب  ٍّْ  (ٌػػػػػ207)تكهػػػػا َفَعػػػػَل هػػػػَع الفػػػػراءِ  ,ي ػػػػ ، كأبػػػػْ عمػػػػ
 ِّْ ًِ  (الٍػػػاءِ )، فػػػْ قضػػػيِة (ٌػػػػ377)تالفارسػػػ  (ٌػػػاءُ )، ٌػػػل ٌػػػْ (1)﴾َوَيَخّْلهههِّ ﴿  -َتَعػػػاَلِ –فػػػْ قكِلػػػ

الّسػػْكِت، كبىػػاًء عميػػً، لهػػاذا ُكِسػػَرْت؟ أك لهػػاذا ُسػػّكِىْت؟ عمػػِ َحَسػػِب  (ٌػػاءُ )الّضػػهِٓر )الِكَىاَيػػِة(، أـ 
( : ًِ ا. كَيت ِضػُح ذلػَؾ ِهػْف َقْكِلػ ٍَ ً  الِقراَءِة التْ ُقِرَئْت ِب ػ ه   ٍ ػا أ ف  م ػى ه  دُّ عمػِ أبػْ رَ ٚ ُٓػ كػالـ  ٌػؤالء   :و ع 

 ّْ ا ِفْ الَكْصِل. )/ؽ (ٌَاءِ )ها أكرَدُي الُهَصىُِّف ِهف ُلُزكـِ َتْحِريِؾ  عم ٍَ ْثَباِت ْكِت، َكاِ   ب/(.110الس 
 : اعتدادي برأيً, واستخداهً ضهير الهتكمـ, هستىًدا إلى األدلة, واإلقىاع .2
: أّف أكثػػػر ٌػػػػ(672)ت)إٓجػػػاز التعريػػػف(، ٚبػػػػػف هػالػػػػػؾ ثػػػـ رأيػػػت  فػػػي كػػػذا ظٍػػػر لػػػيكلػػػً: )كق -

الفعػػل  ً فػْ اٖصػل هقصػػكد بػً اختصػاُص ٓف لػـ يعتػػدكا لٍػذا البىػاء فػػْ اٖسػهاء؛ لعمهٍػـ أّىػػالى ْحػكيِّ
 .ًُ ـ  فاِعُم  الذؼ لـ ُيَس

ػػػفػػػْ كٛهِ  لػػػي ر  هػػػا تحػػػر  عمػػػِ  فػػػْ العػػػٓفِ  لٍػػػذا القػػػكؿِ  طُ شػػػترَ ككقكلػػػً: )... يُ  - : ةٌ َسػػػهْ خَ  كطٌ رُ ُشػػػ ـْ ٍِ
 ....(.إلخ،-أيضاً  - ًِ حركتِ  ، كأصالةُ ةِ م  العِ  حرؼِ  ، كأصالةُ الهذككراف فْ الشرحِ  الشرطافِ 

                                                           

 [.52( ]الىكر:1)
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 لَ َقػػػف ىَ الػػػً: َهػػػاسػػػتىد فيهػػػا ق ٌػػػػ(686)تالبػػػدر بػػػػػف هػالػػػػػؾ كػػػذا ظٍػػػر لػػػي ثػػػـ رأيػػػت  ككقكلػػػً: )...-
ّْ )باب  فَ ْٓ بَ  ؽَ ر  ،... كفَ الكسرةَ  ( (ح ً . وللا أعمـ، كباب )َظل   . بها ابتديت 

 .(؛ ّٖف أداة التعريف كمهٌة هىفصمةٌ وفيً عىدي ى ظ ر  ككقكلً: )... -

ه اع ة  هوسوعية الهطمب الثالث:  ً  اط  ح  ا   و  ,ابف  ج    :عاه ةً بالعموـ ت 
ع   .1 ه  ب ق   لـ ها ابف  جهاعة   ج  ً   إلى ي س  ع  ه   ءِ كْ كقد َصر َح بذِلؾ؛ هفاخًرا، كها جاء فْ الَض  ،ج 

م ًهاأْعِرُؼ  :َكَكاَف َيُقكؿُ ): عِ الٛهِ  ر  ع  ة  ع ش  س  ه  ٌَا... خ    .(1)"(َٚ َيْعِرُؼ ُعَمَهاُء َعْصِرؼ َأْسَهاَء
ً  بعض  األهور  العقدي ة , والفقٍّية   .2 ًِ عِف اٖسهاِء، كالصفاِت فْ حقِّ الربِّ عرض  عز   -، كحدٓث

 :-كَجل  
: )كالهراُد بػ)الِٓد(: الُقْدَرُة، كالخٓرُ  - ًِ ، كالجكدُ  :كها فْ قكِل رِّ ًُ عمِ الخِٓر  :ِضدُّ الش  خاِء، فعطَف الس 

ّـِ...( )ِهْف َعْطِف الَخاّصِ عمِ   ب/(.2/ؽالعا
3. ) ه وؿ  ث ل : )اله ح  ً  ألفاًظا هىطقي ًة, ه   : استخداه 
 فْ رسالة الهاجستٓر الهكسكهة بػ)شركح عزِّ   حهاد( )أساهةُ  الدكتكرُ  إلِ ذلؾ الباحثُ  تَ فَ كلَ  -
(، كقكلً: ك)الحقيقةُ ٌػ(. 761ٚبف ٌشاـ)ت، (2)عراب(عمِ قكاعد ا٘ ةَ جهاعَ  ابفِ  ٓفِ الدِّ  (: ِهْف )َحق 

ٛ   ةِ تَ الثابِ  ًِ ذاتِ  ءِ ْْ الش   حقيقةِ  (، كلزكـُ تَ بَ (: بهعىِ )ثَ بَ رَ كػ)َض  ْ   زهةِ ال ، لً، كهعىِ الكجكد بدٍٓ
ك ها ٓجكزُ  ؛ فحَ فْ هَ  فٌ ٓ  بَ كها ٌك هُ  ًُ اىفكاكُ  كأراد بػ)الغٓر( هعىاي الهصطمح، ٌك ًِ الصفات ليست مِّ

ا لكُ اتِ ىَ كِ هْ ه ا سكاي هف الهُ عَ  الكجكدِ  بُ مْ ا، كصح  سَ ٍَ ا أى ٍا ليست عٓىَ هَ كَ  اتِ الذ   غٓرَ  ًٍ  كدِ جُ ؛ تىزي
فْ  بالكجكدِ  ؛ فالكصفُ ـِ دَ العَ  ةَ لَ زِ ىْ ا هَ ٍَ فِ عْ َض ا، كَ ٌَ ارِ آثَ  صِ قْ ا إليً، كىَ ٍَ ، كاىتٍائِ ـِ دَ العَ بِ  ًِ قِ بْ سَ ا؛ لِ ٌَ رَ ائِ سَ 

ُي، كخرج عف هكضعً.  ؽَ دَ َص ، كَ ةٌ ي  ائِ عَ دِّ ا الحقيقةِ   الكصف بً عمٍٓا هف قبٓل ها تجاكز حدُّ
، فْ قكلً: ]بها قٓل: إف  ُكل  أصل إلِ آخري[؛ ٖف  حاؿ كهثل قكلً عمِ شرح الجاربردؼَ  -

ٚ  بعد هعرفة ذلؾ الشْء؛ ٖف  العمـ بالصف ة هكقكٌؼ عمِ العمـ بالهكصكؼ، الشْء ٚ يعرؼ إ
حقيقتً سمهىا، كلكف له ا ٚ  ٚ يككفُ  ًٍ جْ كَ بِ  كؼِ كُص الهُ  هعرفةَ  كأجٓب بَأف  هعرفة الصفة تستمزـُ 

ٓجكز أف يككف الهكصكُؼ يعمـ أك ٚ فْ عمـ هتقدـ لـ يعرؼ صفتً فْ عمـ هتأخر؛ فيستمـز 
 أ/(.7الهتقدـ. )/ؽالهتأخر، بل هف العمـ  العمـ بالصفة العمـ بالهكصكؼ، كلكف ٚ هف ٌذا العمـ

                                                           

 (.11/162السخاكؼ، الضكء الٛهع )ج (1)
 .(71)ص ( حهاد، شركح عز الدٓف ابف جهاعة عمِ قكاعد ا٘عراب2)
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 ب/(.4. )/ؽ(1)الَهطاِلع(ككذلؾ استخداـ كتب الهىطق، هثل: )َحَكاِشْ  -
ـِ َقْصِد الت كراِر فيككُف  - عمِ َقْصِد الت كراِر بىاًء عمِ  هحهواًل ككقكلً: ٖى ً لـ َُٓدؿ  دلٌٓل عمِ َعَد

 ب/(.11الظاٌِر. )/ؽ
ِي ِهْف سائِر الهغآراِت التْ ككقكلً: )كُيجاُب بأف   - الشَْء َله ا كاَف أقرَب ُخُطكًرا بالباؿ هَع ِضدِّ

ٌَُها عمِ أَخر رِ تَ شْ ليست أضداًدا لً؛ صح  لٍذا الجاهِع الهُ  َها َهىزلَة الِهْثَمِْٓف فُيْحَهُل أحُد ٍُ ِؾ تىزيُم
، كها  ًِ ير ي  فْ شٍْء ِهْف أحكاِه ه ل  عمى ى ظ  هَع كجكِد هقتضِ  ح  الَهَكَتاف(، كقد قالكا: )صي ح 

، كفْ التصحيِح   ْ ًِ َأْكَلِ؛ ٖى ً أهٌر لفظ ِي )الحٓكاف(. كها َىْحُف في ًٛ لً عمِ ِضدِّ ا٘عِٛؿ؛ حه
ـُ بالحياِة كالههاِت ساقٌط؛ ٚختِٛؼ هكاقع الح ـُ الثِّقِل. كا٘لزا ركِؼ اٖصكِؿ كالزائِد الهذككِر التزا

ك هقتٍض لك  ه ل  فٍٓها، ٌك ُّْ زائدًا أك بالعكس بخِٛؼ  ح  َىِة عمِ أخِر َلُجِعَل اٖصم ٌَُها فْ الزِّ أحُد
 أ/(.13ُبْطَىاف(. )/ؽ)

ل ي ة   .4 د  ً  األجوب ة  الج  ف ض   : ر 
: )...فْ - ًِ ا َخاِرًجا َعِف ال كها فْ َقْكِل ٍَ ًُ ِهْف  َهْبَحِث، َكَسَىدُ َحت ِ َيُككَف الت َعرُُّض َل الَهْىِع َها َسَىْعِرُف

ا. كَ  ٍَ ى َها ُجِعَل َشاذ ًة؛ ِلُدُخكِؿ الت اِء ِفٓ ـُ َهَكاٍف، َكاِ  ا ِبالَفْتِح اْس ٍَ ٌََذا الت َعُرَض  -ثاىياَأى  ـُ َأف   َٚ ُىَسمِّ َأى ا 
ِرِي َٓدُ  ٌِ َف  الَفْتَح ِبَحَسِب َظا ـُ َهَكاٍف ِهْف )َيْفَعُل(، َفَْٓىَبِغْ َأْف َخاِرٌج َعِف الَغَرِض؛ ِٖ ا اْس ٍَ ؿُّ َعَمِ َأى 

ا َهَع َفْتِح الَعِْٓف  ٍَ ـُ ِبَأى  ٌْ ٌََذا الَك ًُ، َفُدِفَع  ل ي  َشا ذٌة.  -أْيًضا –َيُككَف ِقَياَس د  و اب  ج  ٌ ذ ا الج  ؿ  ، و  و األ و 
ق يق        أ/(.47...( )/ؽت ح 

ه اع ة  اله ط م ب  الر اب ع : ر   ط  اب ف  ج  ب ي ة  هف لغة, وأصوات, وىحو, وصرؼ ب  وع  الع ر   :ب ي ف  ف ر 
ـِ هسائلِ  جهاعةَ  اعتهد ابفُ  .1  الّتصريف التْ عالجٍا عمِ اٖصكاِت اعتهاًدا هباشًرا: فْ هعظ

ًِ عَمِ َشْرِح  .ا فْ ثىايا حاشٓتًسائَل الصرفي َة تفسًٓرا صكتيًّ كذلؾ فْ تفسٓرِي اله كَها ِفْ حاشِٓت
ِّْ الجاربردؼِّ  ْكَزِى )َْٓىَبُع(  أَرادَ  -أيًضا  –لمهعمقات، كفيً  : ]أؼ: َْٓىَبُع الِعْرُؽ إلِ آخري[ كذا فْ َشْرِح الز 

قاَهِة الَكْزِف َفَتَكل َد هىٍا  ِ٘ َِٖلُف. )/ؽَفَأْشَبَع الَفْتَحَة؛   ب/(.26ا

ًِ عَمػػِ َشػػْرِح الجػػاربردؼِّ  - )ُعْىػػٌق( ٚ ٓخفػػِ أف  َهَحػػل   : ]كىحػػك )ُعُىػػٍق( ٓجػػكُز فيػػًككَهػػا ِفػػْ حاشػػِٓت
ػ ػُككُف الجكاِز ها لـ َيْهَىْع ِهَف السُّ ُككِف َهػاِىٌع، فػإْف َهَىػَع اْهَتَىػَع كهػا فػْ )ُسػُرٍر(، ك)ُجػُدٍد( ٚك َُٓجػكُز السُّ

ؼ إلِ إدغاـ ًُ ُٓؤدِّ فٍٓها؛ ٖى 
، أك الفؾُّ  ها يهتىُع إدغاـُ   ًِ ك هستث هثِم  أ/(.12. )/ؽ[ّداً قل جِ ٌك

                                                           

هػػػػف حكاشػػػػْ الهطػػػػالع: الهخطػػػػكط: حاشػػػػيً الطكسػػػػْ عمػػػػِ حاشػػػػيً السػػػػٓد السػػػػىد عمػػػػِ شػػػػرح القطػػػػب عمػػػػِ  (1)
يـ)تالهطالع)هطالع اٖىكار فْ ا خزاىػة التػراث،  .ٌػ(569لهىطق، ابف قرقكؿ ا٘هاـ العٛهة، أبك إسحاؽ، إبرٌا

 (.96/145فٍرس هخطكطات )ج
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ًِ عَمِ َشْرِح الجاربردؼِّ  - ٌَُك الَياُء[ :ككَها ِفْ حاشِٓت َها  ]َك ٍِ َها َهَع اْشِتَراِك ٍِ ًِ اتَِّحاُد َهْخَرِج َب ًُ الش  َكْج
ْفِل،  ِة، َكالسُّ د   ب/(. 51َكاْٚىِفَتاِح. )/ؽِفْ ِصَفِة الشِّ

ًِ عَمِ َشْرِح الجاربردؼِّ  - َر الُهَصىُِّف ])ُشُركٌع( ِفْ الَهْضُهكـِ الفَ  :ككَها ِفْ حاشِٓت ى َها َأخ  اِء[ َكاِ 
ًُ َأْثَقلُ  َى  ًفا ِهْف )ِفْعٍل( ِبَكْسِر الَفاِء؛ ِٖ ًُ َأَقلُّ َتَصر  َى  ّـِ الَفاِء َكُسُككِف الَعِْٓف؛ ِٖ ( ِبَض ًٛ ُـّ  )ُفْع ًُ ِإِذ الض  ِهْى

ٚ  ِبَعَهِل الَعَضَمتَ  ُـّ ِإ َٚ َِٓت  ًُ َى  ِؼ (1)َفةِ ْمَبَتِْٓف الَكاِصَمَتِْٓف ِإَلِ َطَرَفْ الش  ِْٓف الصُّ َأْثَقُل ِهَف الَكْسِر؛ ِٖ َٛ ، ِبِخ
ًِ الَعَضَمُة الَجاِذَبُة. ًً َيْكِفْ ِفي  الَكْسِر َفِإى 

ؿ  الى ص   .2  : الثالث   ً  ب الغييا شاهاًل عموه   تىاواًل  تىاو 
، كالجكُد  كها فْ قكلً: )هف عمـ الهعاىْ )ا٘طىاب(، كأىكاعً، كقكلً: )كالخٓرُ  - رِّ ِضدُّ الش 

ّـِ( ًُ عمِ الخِٓر ِهْف َعْطِف الَخاّصِ عمِ الَعا َخاُء؛ فعطَف ارِح: ]ىحهُدَؾ يا َهْف  ،الس  ِهْف َقْكِؿ الش 
 ب/(.1[. )/ؽكالُجكدُ  ِبِٓدَؾ الخٓرُ 

ًِ عمك  - كٌَا  اْعَمـْ  : ]ُٚبد  ِهْف هٓزاٍف[شرح الجاربردؼ ِكقكِل ٍُ أف  عمهاَء صىاعِة الت ْصِريف َشب 
 ًُ ُّْ َيُصكُغ ِهْى ك اَغ َيُصكُغ ِهْف َأْصٍل كاحٍد أشياَء هختمفًة فكذلؾ الت ْصِريف بالصياغِة، فكها أف  الص 

َها ِهَف اٖحكاِؿ الت ْصِريفي ِة َفِهْف َأْجِل ت, أشياَء ُهْخَتِمَفةً  مَؾ الهشابٍِة كػ)الهاضْ، كالهضارِع(، كغِٓرٌِ
ـَ  ك اُغ؛ ِلَيْعَم ُُٖصكَؿ ِهَف الزكائِد كها َيحتاُج إلِ ذلَؾ الص  ًِ ا ُّْ إلِ هٓزاٍف َيْعِرُؼ ب احتاَج الت ْصِريف

ًُ ِهْف ذلَؾ    أ/(.9اٖصِل. )/ؽِهقداَر ها َيُصكُغ
  :الصورة البالغية الهركبة استخداـ ابف جهاعة .3

 ، ِزـَ  ٛ فقد استخدـ الكىاية، كالهجاز الهرسل، هتداخمتٓف فْ شرحً؛ حٓث ذكر الكىاية َكال
، كَأَراَد الَهْمُزكـَ  ِزـَ  ٛ ًُ َذَكَر ال ، َكالَهْمُزكـِ هف عٛقات الهجاز الهرسل .َكالَهْمُزكـِ، َكأّى ِزـَ  ٛ   .َكال

َْٖعَقاِب...الَبْٓت[ كها فْ قكلً عمِ شرح الجاربردؼ -  : ]َفَمْسَىا َعَمِ ا
ىػػػػا م وه  ه ى ك  ػػػػاب  ت ػػػػد  ق  م ػػػػى األ ع  ػػػػى ا ع   ف م س 

 
ا  ه  ط ػػػػر  الػػػػد  ى ا ي ق  اه  ػػػػد  م ػػػػى أ ق  ل ك ػػػػف  ع  و 

(2) 
 

ٌََذا الَبِْٓت ِكَىآََتاِف:   فْ 

َْٖكَلِ:  َٖ ا ْدَباِر ِفْ الِقَتاِؿ؛  ِ٘ ـِ ا ٌَُك ِكَىاَيٌة َعْف َعَد ـُ ِإَذا َك ِر. َكالد  ٍْ ـُ ِإَلِ الظ  ًُ ِعْىَد اْ٘دَباِر َيِصُل الَكْم ى 
َْ الَهْمُزكـِ.  ، َكَأَراَد َىْف ِزـَ  ٛ ِر َيِصُل الَعِقَب؛ َفَىَفِ ال ٍْ ـِ الِذؼ َعَمِ الظ  َكالث اِىْ: َىَزَؿ ِهَف الَكْم

                                                           

ػَفِة(: ُضػبطت كمهػة )َشػَفٍة( فػْ الهعػاجـ بفػتح الشػٓف كالفػاء هخففتػٓف، كذكػر التػاج أف ) (1) َشَفٌة(: )ِإَلػِ َطَرَفػْ الش 
ِة(. ف   (.418 -36/415ٓدؼ، تاج العركس ))جالزب الكمهة بفتح الشٓف كُتْكسر )الشِّ

(، كابػػف جىػػْ، الهىصػػف 115( البٓػػت هػػف ]الط ِكيػػل[، اىظػػر: الهػػّرؼ، دٓػػكاف الحصػػٓف بػػف اْلحهػػاـ الهػػّرؼ )ص2)
(، 240(، كبٛ ىسبة عىد: الخمٓػل، الجهػل فػْ الىحػك )ص207(، كالزجاجْ، أهالْ الزجاجْ )ص2/148)ج

 (. 4/114(، كالرضْ، شرح الشافية )ج2/377)ج كالعكبرؼ، المباب فْ عمل البىاء كا٘عراب
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ى ا ي ق                                        اه  م ى أ ق د  ه اع   ط ر  الد 

ًُ ِحَٓىِئٍذ َيِصُل الَكمْ  َى  ؛ ِٖ ًِ ُخكِؿ ِفْ ُهْعَظِه ـِ إَلِ الِقَتاِؿ، َكالدُّ ٌَُك ِكَىاَيٌة َعِف اْ٘قَدا ـُ َغاِلًبا َعَمِ َك
ـِ َٚ عَ  ًُ َيْقُطُر َعَمِ الَقَد ـُ الى اِزُؿ ِهْى ِة، َكالد  ٍَ ْدِر، َكَها َيُككُف ِفْ الُهَكاَج َفَذَكَر  َمِ الَعِقِب؛الَبْطِف َكالص 

. ، كَأِراَد الَهْمُزكـَ ِزـَ  ٛ  ال
ٌَْىُت( َكِمَهٌة  ([ٌَْىتُ ]َك) :كذكر الكىاية هىفردة فْ قكلً عمِ شرح الجاربردؼ - اي ة  )  أ/(.53الَقَباِيِح. )/ؽَعِف  ك ى 

ه اع ة   ر  اب ف  ج  اد  : ه ص  اه س    :اله ط م ب  الخ 
ً  إلى هصادر  كثيرٍة:  استىد  ابف  جهاعة   .1  في حاشيت 

ًِ، كحّتِ أْف يككَف فْ  لـ يُكِف ابُف جهاعةَ  ًُ فضٌل عميً فْ ِعْمِه ِلَْٓجَحَد َحق  َهْف كاف ل
؛ فكاَف ُٓبُِّٓف اٖقكاَؿ عىَد ِذكِرٌَا فْ َهَحمٍِّا، كيىسُبٍا ٌِٖمٍا. هأه ًِ ، كأِدل ِت ًِ ِت : ٍف عىَد َهُقٚك ه ف  ذلؾ 

َحاِح(، )الهعاجـ ( : )الصِّ ِْ ًة كتاَب ـِ(، كخاص  ـِ الهعاِج ؛ ّٖف )الت ْصِريَف( ذك عَٛقٍة كطَٓدٍة بػ)ِعْم
رّؼ)ت : و ، ٌػ(817، ك)القاهكِس(، لمفٓركزأبادّؼ)ٌػ(393لمجٌك (, ه ف  ذلؾ  (, و)الّصرؼ  و  ت ب  )الى ح  ك 

ًة الشروح   ًِ كثًٓرا، كبصاحب الهفصل الزهخشرؼ، كهف ، كػ)شرِح الهفّصلِ وخاص  ـ  ب ت  حِ ك شر  الذؼ ٌا
)ت ّْ ، ٌػػ(646ٌػػ(، ك)ا٘يضاِح فْ شرِح الهفّصِل، ٚبف الحاجِب)ت617الهفّصِل، لمخكارزه

)ت ّْ اِدؼ(، أكثَر ٌػػ(655ك)الكاِفْ فْ شرِح الٍاِدؼ، قسـ الت ْصِريف(، لمزىجاى ٍَ كِر بػ)شرِح اْل ٍُ ، اْلَهْش
ـِ  الجاربردؼُّ  ، القاس ِّْ ِل( لٗىدلس ِل فْ شرِح الُهَفص  ًُ ِفْ )شرِح الّشافَيِة(، َك)الُهَحص  ِهَف الى ْقِل َعى

)ت ّْ الهقرِغ الى ْحكؼِّ ٌػ( 643كالهمفت أىً لـ يستشٍد بشرح الهفصل ٚبف يعيش)ت، ٌػ(661اّلمكرق
ـِ اْبِف َهاِلٍؾ)تكها ك إٚ هرة كاحدة باسـ )أبْ البقاء(،  َٛ َد كثًٓرا ِبَك ٍَ ، فْ كتابً: شرِح ٌػػ(672اسَتْش

)تال ِّْ )تٌػ(686كافيِة الّشافَيِة، ك)شرِح الشافيِة، لمّرِض ـِ الّىيسابكرؼِّ ، ٌػ(850، كشرِح الّشافيِة، لمّىّظا
ـِ)تِة الّطالِب فْ شرِح غريِب تصريِف ابِف الحاجبِ كُبْغيَ  . كهف كتب التفسٓر، (ٌػ686، لػابِف الّىاِظ

)تالمُّغكّية، الى حكّية، كعمـك القرآف: تفسٓر الب ّْ ، كالدُّرُّ ٌػ(745حُر الهحيُط، ٖبْ حي اَف اٖىدلس
ًُ فْ ٌػ(756الهصكف فْ عمـك الكتاب الهكىكف، لمسهٓف الحمبْ)ت . كغُٓرٌَا الكثُٓر، سىستعرُض

ا فْ  فٍرِس اٖعٛـِ. ٍَ ًُ، أك القريبَٓف ِهْف عصِرِي؛ كلعّل السبَب فْ ذلَؾ أى  ككذلؾ ُكُتُب الُهعاِصِريَف َل
ًِ أهثاَؿ: )القاُهكِس،  ًُ، أك ِهْف َهَشآِِخ ـْ َقِريُبكَف ِهْى ٍُ ًة أّى ُهتىاَكِؿ آِٖدؼ، كخاص 

)ت )ٌػ(817لمفٓركزآبادؼِّ ِّْ الر ازؼِّ ِٓف الت حَتاِى . أكثُر اعتهاِد ابِف ٌػ(766، كشرِح الَهَطاِلِع، لُقْطِب الدِّ
َرُة ُكُتِب ابِف الحاجِب؛ فاعتهد فٍٓا  ٍْ جهاعَة عمِ هرحمتٓف قريبتٓف هىً، هرحمٍة ذاع فٍٓا سيُط كُش

ل فْ كتابً ا٘يضاح فْ أكثَر ِهْف عشريف هكضًعا، ككذلؾ اعتهد عم ِ شرح ابِف الحاجِب لمهفص 
ًِ )الكافيِة الشافيِة، كشرِح الكافيِة،  ْ هرحمُة ابِف هالٍؾ كُكُتِب اِبَقَة، ٌك هرحمًة ثاىيًة طكِت الهرحمَة الس 

ا، كالتسٍٓل ٍِ ( فكاىت هكاضعٍا -ٓل الهقاصدتسٍٓل الفكائد كتكه -كالخٛصِة اٖلفّيِة كشركحاِت
ذا إِ  هىافسة لسابقتٍا كهًّا ككيًفا.  .ًِ تِ ٓ  كعِ سُ كْ هَ ، كَ ًِ هِ مْ عِ  ةِ عَ ِ سِ مَ ؿ  ُٓدؿُّ عَ دَ  فْ ٌك
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ـ  ابف  جهاعة   .2 ؛ فقِد ٌػػ( ِبَكْثَرٍة همحكظةٍ 817)ت)القاهوس  الهحيط , لمفيروزآباديّ   استخد
ًُ، إضافًة إلِ أّف  ا َكَأْرَبِعٓفَ عً سْ تِ ( هائًة كَ 149) استخدَهًُ  ر  فْ ذلؾ هعاصرُت هر ًة؛ لعّل السِّ

 تمهِٓذ ابِف جهاعَة. ٌػ(852شُٓخ ابِف َحَجٍر)ت الفٓركزآبادؼّ 
ـ  ابف  جه .3 اح  ) اعة  استخد ح   َ ريّ  , لمالّص  أقل  بكثٓر هف استخداهً ٌػػ( ِبَكْثَرٍة 393)تجٌو

ًُ )لمقاهكس "ٌذا الصحاح الذؼ قٍر غٓري هف الكتب حتِ  هر ًة؛ َثًٛثا َكَأْرَبِعٓفَ ( 43؛ فقِد استخدَه
 .(1)خرؽ العادة"

:  اقتىاء  ابف  جهاعة   .4 د  ل ف  الو اح  ٍة ل م ه ؤ  خ   أكثر  ه ف  ى س 
ٍِِٓل، ٚبِف َهاِلٍؾ)ت َكَقدْ  - ًِ بالُكُتِب،  ٌػ(672أَشاَر إلِ ذلؾ َهَع كتاِب الّتس تَهاِه ٌذا َُٓدؿُّ عمِ ٌا
ًة ُكُتبَ ك  اِلٍؾ؛ فهعظـ الهؤلفات الىحكية، كالصرفية قاهت عمِ هؤلفات ابف هالؾ: ابِف هَ  خاص 

  .ًُ : ألفٓتَ ةً كخاص  
ًِ عَمِ َقْكؿِ  ككذا - اِرِح:  ِفْ حاشِٓت : َجْهًعا[الش  ًِ ْ   ]َكُقَِّٓد ِبَقْكِل ٌََذا الت ْقِِٓٓد الَجُزكل ، َكَقْد َتِبَع ِفْ 

ـَ َرُجٍل، ( اْس ًٚ َف  سػِػٓػػَبػػَكيػْػً َقاَؿ: ِإَذا َصغ ْرَت )َأْفَعا ٌََذا َخَطٌأ؛ ِٖ َمْكِبُٓف، َكَقاَؿ  ُقْمَت: )ُأَفْيَعاؿ(  َأْىَكَرُي الش 
ِؽ َهَشِ اْبػػُف َهػالػِػؾٍ  َٛ ْط ِ٘ ُرٌَا َقْبَل َأْف َيُككَف اْسًها، َكَعَمِ ا ـِ َعَمِ َها َكَها ُتَصغِّ ف ي ، َبْل َصر َح ِبالت ْعِهي

خ  ) ػػػٓػػِل(. )/ؽب ع ض  ى س  ٍِ  أ/(.50الػػت ْسػػػ
-  : ك قاضْأّف ذلَؾ ليَس بعزيٍز عمِ ِهْثِل ابِف َجَهاَعةَ ويرأ الباحث  الُقضاِة فْ القاٌرِة أف  ، ٌك

ـِ كالُعمَهاِء فْ عصِرِي، فْ زَهٍف سقَطْت  ًُ ها لـ َٓتكف ْر ِلغِٓرِي، كقد كاىِت القاٌرُة ِقْبَمَة الِعْم ٓتكف َر ل
ًِ اَْٖىَدُلُس، فكاىْت ِهْصُر  ًِ َبْغَداُد، كسقَطْت في ًة طمبَة  كأفي القاٌَرُة َهَحط  أىظاِر الجهيِع، كخاص 

 .، كالُعْمَهاءِ الِعْمـِ 
ر  ابف  جهاعة   .3 ا  ذ ك   ٍ ى  ب  ك الي ه  , ى ى س  ً  كثيًرا؛ ولمتفريق  بيف  الكافيات  )الكافية ( في حاشي ت 

ا:   ٍ ب   لصاح 

تْ كاىت اهتداًدا لػ)الهفصل(، ككاىت أكثر الهؤلفات هىافسة ال  ٌػ(646كافيِة، ابِف الحاجِب)ت
ْ فْ الحقيقة أحدُ   ، كشرحُ ٌػ(646الكافيِة(، لمهصّىِف، ابِف الحاجِب)ت ، ك)شرحُ (2)هختصراتً لً، ٌك

ـَ بِف َسْعِد هللِا، ابِف جهاعَة)كافيِة ابِف الحاجبِ  ي كافيِة ابِف الحاجِب،  ، كشرحُ (3)ٌػ(733، لهحهِد بِف إبرٌا

                                                           

(، كا٘تقاف فْ عمـك القرآف، 2/265)ج ٌػػ(،833الىشر فْ القراءات العشر ابف الجزرؼ)ت:اىظر:  (1)
 .4/422ٌػ،1093، خزاىة اٖدب كلب لباب لساف العرب لمبغدادؼ، 1/259ٌػ،911السٓكطْ

يـ بػف سػعد هللا بػف جهاعػة الكىػاى2) ٌػػ(، شػرح 733ْ الحهػكؼ الشػافعْ، بػدر الػدٓف، أبػك عبػد هللا)ت( دمحم بف إبرٌا
 كافية ابف الحاجب.

 ( العثيهٓف، هقدهة تحقٓق: شرح الهفصل، الخكارزهْ.3)
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)ت ٌػ(، ك)شرِح الكافيِة الّشافيِة(، ٚبِف 761ٌػ(، ك)كافيِة، ابِف هاِلٍؾ)ت746لمجاربردؼِّ
 .ٌػ(761هالٍؾ)ت

َر َذِلَؾ فْ َأْكَثَر ِهْف  ككاَف ابُف جهاعةَ  إذا َقَصَد )َشْرَح الكافيِة، ٚبِف َهاِلٍؾ( َصّرَح بذِلَؾ، كَتَكر 
 َهْكِضٍع:

ا: بأ ف )هحٓي - ٍَ : )بْل صر َح ابػػُف هػالػػٍؾ فْ  الكافيِة، كشرِح ًِ  أ/(.50شاذ . )/ؽا( كها فْ قكِل
- ( : ًِ ًِ )َلْخِهي ٌة(، كأىشدَ  قاؿ ابػػُف هػاِلػػؾٍ ككها فْ قكِل  :(1)فْ الكاِفَيِة، كغِٓرٌَا: أّف الكقَف ب

ي   د  ه ا     ق ص  ر    ف ي  ي  اع    ه ف    ي أ ت ه ر    ل م خ  ه د     ه س  ي  ت ح  د  ش  ـ       ر  م  ي ع  ً      و  ي 
  

: )...كقَد جزـَ بجكاِزِي  - ًِ ابػػُف هػاِلػػٍؾ فْ الكاِفَيِة، كغِٓرٌَا، كتعر َض لً فْ  -أيًضا –ككها فْ قكِل
ػػػٓػػِل عمِ َها فْ بعِض ُىَسِخً(. ٍِ  الػػّتسػػػ

-  ٍَ : )...كاختاَرُي ابػػُف هػاِلػػٍؾ فْ الكافيِة، كشرِح ًِ  ب/(.119ا(. )/ؽككها فْ قكِل
: )...قاؿ ابػػُف هػاِلػػؾٍ  - ًِ فْ شرِح الكافيِة: ككَها َشذ  فْ الُهْعَتلِّ )أعٓف(، ك)أثكب(  ككها فْ قكِل

 ب/(.84كىحِكِي. )/ؽَشذ  فيها )فاُؤُي( )كاٌك( )أكجً(، 
ا تكررت, أو اشتركت باالسـ ى   جهاعة ابف   ع  رج   .4 عىد  ً  س  ف  كثيًرا إلى كتٍب, أو هراجع , أسهاٌؤ

لّ فٍ  ث ل   ,أكثر  ه ف  ه ؤ   :ه 

)شرِح الُهَفّصِل(؛ فأؼ  شارٍح َقَصَد؟! أك )َشْرِح الُهغىْ(؛ فأؼ  شارٍح َقَصَد، كذلؾ؟! أك )ُبْغَيِة 
فكاف عمِ الباحث  (، فأؼ  )كافية( قصد؟ِة الّطاِلِب( َقَصَد، كذلؾ؟! كهثَل: )الكافيةِ الّطاِلِب(؛ فأؼ  )ُبْغيَ 

 أف ٓبحث فْ ٌذي الكتب الهتشابٍة ليصل لمهىقكؿ فٓكثقً، كيعمق عميً إف كاف ٌىاؾ تعمٓق.

 فْ هِ  عىد أكثرَ  ًِ سِ فْ ىَ  ـِ اٚسْ بِ هؤلفٍٓا تكررت أك اشتركت  أسهاءُ  .أك ٓتىاكؿ كتًبا، أك هراجعَ 
ْ  دَ َص قَ  شريفٍ  ، فأؼ   (ريفِ الشّ  : )شرحِ لَ ثْ ، هِ فٍ لِّ ؤَ هُ  ٍّْ  (، فأؼ  ؟! أك )الهكصم  ؟! دَ َص قَ  هكصم

ـِ الى ْحػػػػِك[ قػػػػد اعتػػػػرض فػػػػْ ): ]كبقكلػػػػً كقكلػػػػً عمػػػػِ شػػػػرح الجػػػػاربردؼ - شػػػػرح ليسػػػػْت بػػػػإعراِب ِعْمػػػػ
ـَ باٖصػكِؿ التػْ  ًُ : بأى ػفِ ىِّ َصػالهُ  ( عمػِ تعريػفِ الطالب بغية  ، ك)(الشريف ًِ الِعْمػ غٓػُر هػاىٍع؛ لشػهكِل
 أ/(.6ىاُء...(. )/ؽبٍا البُيْعَرُؼ 

                                                           

(، كالعثيهػػٓف، هقدهػػة تحقٓػػق: شػػرح 3/1481( الهػػرادؼ، تكضػػيح الهقاصػػد كالهسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف هالػػؾ )ج1)
 الهفصل، الخكارزهْ.
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ٌَػَذا َكَهػا ِقٓػَل: ِفػْ )...ككقكلً: ) - َْٖسَهاِء؛ َلَكاَف ُهْسػَتْدَرًكا  ( ِفػْ الك اف ي ػة  ِإف  الت ْصِغَٓر ِهْف َخَكاّصِ ا
ًُ ِهػػْف َخػػ ـُ ِبَأى ػػ ٚ  َيُكػػكَف الُحْكػػ ـِ َكَأ َٚ ِإَلػػِ اْٚسػػ ؛ َأْؼ ِإَلػػِ الم ْفػػِع  ًِ ْسػػَىاُد ِإَلْيػػ ِ٘ : "َكا ًِ ػػَر َقْكِلػػ ـِ َغْٓ َكاّصِ اْٚسػػ

 ؟.دَ َص ( قَ كافيةُهِفٍٓد(. فأؼ  )
رّ ق ةً  الهخط وط   تضه ف   .5 ف يّ يف   آراًء ه ت ف  ر  يّ يف  و الص  و  يّ يف  و الى ح  ِذْكَر َكْثَرٍة  ، كها تضه فَ ل ك ث يٍر ه ف  الم غ و 

ْرِؼ: ابعُض  َكَصلَ  َكاِثَرٍة ِهْف ُكُتِب المَُّغِة كالى ْحِك كالص   ُٓؤكُِّد ِقيهةَ  ِهه ا أَخُر، َيِصلْ  كلـْ  إلَٓىا، ٍَ
ـْ الّزهافُ  لعمهاءَ  آراءٍ  كبعضِ  اىدثَرْت، التْ الُكُتبِ  بعضِ  أسهاءِ  عمِ الُهحافَظةِ  فْ الكتابِ   غهَرٌُ
ـْ  ُكجكدِ  لعَدـِ  ٍِ ، كاستقٛلّيِة رَ  .ُكُتِب ًِ َذا َُٓدؿُّ عمِ ُطكِؿ َىَفِس ًِ أْ ٌك ِؿ  اعةَ ، كُيَعدُّ ابُف جهِي َٛ ِهْف ِخ

ٍِهًّا؛ لهعرَفِة آراِء الُعمهاِء الُقدهاِء َحْكَؿ هساِئِل الَعربي ِة، َىْحًكا َكَصْرًفا؛ فَقْد َجهَ  ( َهْرِجًعا ُه ًِ َع )َحاِشِٓت
ِد الخمِٓل، كسٓبكيً، إلِ ابِف الح ٍْ ، كابِف ُعصُفكٍر، كابِف اِجبِ آراَء عدٍد كبٍٓر ِهَف الُعمهاِء ِهْف َع

ـُ الكثٓرِ ، كأِبْ َحي اَف، كالجاربردؼِّ َهاِلؾٍ  ، كغِٓرٌِ  .، كالُهراِدؼِّ
؛ )ِكَتاِب الت ْعِريِف(هف هؤلفاتً، هثَل: ػ أك إلِ كتٍب أخر ؛ ة إلى كتابً الذي بيف أيديىااإلحال .6

ًِ، رجاَء اهىًعا لمّتكرار، ك  ُركِع فْ كتاِبِت رَح قبَل الشُّ ًِ الش  ِص ًِ، كَتَفحُّ ِٛع ٚختصار، كفيً دلٌٓل عمِ اطِّ
 : ًِ كعمِ تحضِٓرِي لذلؾ؛ َفُيِحُٓمَىا ِلَها سيأِتْ ِهْف َشْرحِ 

ػا َسػَيَأِتْ، ُيْسػَهُع َكُيْحَفػُع، كَلػ - ذا الِبَىاِء، كَغِْٓرِي ِهه  ٍَ ـْ َأف  الَهَعاِىْ الَهْذُككَرَة ِل ْيَس كها فْ قكلً: )َكاْعَم
، كَقػْد  ٌَُك َىَظٌر ُلَغػِكؼ  ا ُهط ِرًدا، َك ٍَ ٌء ِهْى ْْ ةً َش م ػًة ز ائ ػد  ه  ػا ج   ٍ ى  (, ه  يػف  ت  فػي )ك ت ػاب  الت ع ر  ػر  َعمػِ َهػا  ذ ك 
ػاِرُح َهػَع َفَكاِئػَد َىِفيَسػٍة،  . َذَكػَرُي الُهَصػىُِّف، كالش  ػػاؾ  ٌ ى    ً ت ػ ر  ػا ذ ك  ػاًدا عمػى ه  ت ه  ػا اع  ٌ ى  ػذ ؼ  ذ ل ػؾ   ت  ح  وآث ػر 

ي   ً  ه ف  أ ر اد  ع  م ي ر اج   ب/(.29)/ؽ(. ف 
-  ًُ الػػذؼ ُيَظػػفُّ  ككهػػا فػػْ قكلػػً: )كالَهِظى ػػة(: بفػػتح الهػػيـ، ككسػػر الهعجهػػة: هكضػػع الشػػْء، كهألُفػػ

 . الشرح()وسيأتي في ككُىً فيً، 
 (. وسيأتي إيضاحً في هوضعً(. لٌ مِ ْٓ (، ٚ )ُفعَ ِعلٌ يْ ( )ُفعَ ـٍ ٍِ يْ ككها فْ قكلً: )فيقاؿ فْ كزف )ُدرَ  -
ػاِرِح: ]ك  - ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  ( بٍ دَ ْخػ(، ك)جَ ـٍ ٌَػرْ (، ك)دِ رٍ فَ عْ لهحافظػة ا٘لحػاؽ[؛ أؼ: بػػ)جَ كها ِفْ حاشِٓت
ك هذٌب اٖخفػػشِ تَ بَ ثَ  إفْ  ـ   د  وق   يِ ، كغٓرِ ، ٌك  ب/(.  182. )/ؽتقد 
ًِ ك  - َْ َيػاُء الت ْصػِغِٓر، َكَهػا ُيِشػُٓر ِإَلْيػ ػ

ٌِ ػاِرِح: ]َفػَزاُدكا َقْبػَل آِخِرٌَػا َيػاًء[  ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  كها ِفْ حاشِٓت
 ًُ ًِ َأف  َيػػػاَء الت ْصػػػِغِٓر َكَقَعػػػْت ٌىػػػا َثاِىَيػػػًة ِهػػػَف َقْكُلػػػ ِهػػػ َٛ ُر َك ٌِ ػػػا، َكَظػػػا ٍَ َبْعػػػُد، َكُأْدِغَهػػػْت َيػػػاُء الت ْصػػػِغِٓر ِفٓ

ؿ  الب اب  اْٚبِتَداِء.  ب ق  أ و  ق د  س  ًُ. و  ُف َٛ ، َكَغِْٓرِي ِخ   َعِف الُهَراِدؼِّ
ًُ: ]ِليُكػػكَف َهػا  - ـِ ككهػا فػػْ شػػرحً قػػكؿ الشػػارح: َقْكُلػػ ْسػػ ػػِهُٓر ِٚ َهػػا َكاِحػػًدا[ الض  ٍِ َقْبػػَل َيػػاِء الت ْصػػِغِٓر ِفٓ

ِْٓف(، َك)الم   ـِ الَهْكُصػػػكِؿ. َكَتُقػػػكُؿ ِفػػػْ الت ْثِىَيػػػِة: )الم ػػػَذَياِف(، َك)الم َتَيػػػاِف(، َك)الم ػػػَذَٓ ْسػػػ ِٚ ِْٓف(؛ اَ٘شػػػاَرِة، َكا َتَٓػػػ
اِرحُ  ـْ ُيَصرِِّح الش  ا، َكَل ٍَ ا  َفُيْحَذُؼ الِعَكُض ِفٓ ٍَ َى  ا؛ ِٖ ٍَ ه ا ِب ـ  ه  م   أ/(.64َسَيْأِتْ. )/ؽت ع 
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َياَدَة َغُْٓر ُهْىَحِصَرةٍ  - َف  الزِّ اِرِح: ]ِٖ ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  ى ع ر ؼ  ِفْ الَياِء[  ككها ِفْ حاشِٓت  ب/(.48. )/ؽل ه ا س 
َْ ِهَف الُحْكـِ  - ـ  اْسُتْثِى اِرِح: ]ُث  عَمِ َقْكِؿ الش 

ًِ  –ِبالَكْسِر َأْرَبُع ُصَكٍر[ ُيْسَتْثَىِ  ككها ِفْ حاشِٓت
َهُة الت ْثِىَيِة َكالَجْهعِ  -َأْيًضا َٛ ًِ َع ، َىْحَك:  ،َها ِفي ُّْ ُب الَهْزِج . (َبَعْمَبؾَ )كَ  (،َزْيُدكفَ )كَ  (،َزْيَدافِ )َكالُهَرك 

ـ  ه ه ا  م  ي ع  س   أ/(.49َسَيْأِتْ. )/ؽو 
ارِ ك  - ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  ـْ َيُقكُلكَف ِفْ َتْصِغِٓر )َهْعزً كها ِفْ حاشِٓت ٍُ َى  ِٖ  (،(: )ُهَعْٓزٍ ِكَساءٍ )كَ  (،ػ ِح: ]
([ )ك  ْ ًِ َبَدؿٌ اَِٖلُف ِفْ )َهْعزً ُكَس ِه َٛ ٌف ِفْ َك ٌَُك ُهَىك  ِْٙلَحاِؽ  ػ( َك ا ِهْف َياٍء ِزيَدْت ِل ٍَ َقْبَل ُسُقكِط

ـٍ(، َكَتْصِغٓرُ  ( أُِعَْٓدِت الَياُء ِلَزَكاِؿ الُهْقَتَضِ ( ِبَكْسِر الز  ٌَا )ُهَعْٓزٍ ِبػ)ِدْرٌَ َْٖصُل )ُهَعِْٓزؼ  اِؼ، َكا
ْهَزُة ِفْ )ِكَساءٍ  ٍَ َؿ )َهاٍض(، َكال َٛ ـ  أُِعل  ِإْع ا ُث ٍَ ِب َٛ ْىِق ا ِإْثَر َأِلٍف َزاِئَدٍة، ِٚ ٍِ ِف ( َبَدٌؿ ِهْف َكاٍك َأْصِمي ٍة ِلَتَطرُّ

َْٖصُل )كُ  (، َكا  ْ َِٖخَٓرُة َىْسًياٌْ َسْٓ َكَتْصِغِٓرٌَا )ُكَس ْعَراُب َعَمِ َها  ،( ِبَثِٛث َياَءاٍت، َفُحِذَؼ ا ِ٘ َكُأْجِرَؼ ا
ا،  ٍَ ي أ ت ي َقْبَم س   ب/(.49ِإيَضاُح َذِلَؾ. )/ؽو 

ا، ِبَأْف َٚ َيكُ  - ٍَ اِرِح: ]فإْف َكاَف ِهْف َغِْٓر ِزَياَدٍة[؛ َأْؼ: ُيْعَتدُّ ِب ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  كَف ككها ِفْ حاشِٓت
ا َكَها ِفْ َتاِء )ِعَدة(  ٍَ َٚ ُيْعَتدُّ ِب ًٛ َأْك َيُككَف، َكَلِكْف  ر ح  ِزَياَدٌة َأْص ى ش  م ى ه ا س   .ع 

ا ِإَلِ   - ٍَ ًُ َكَقَعْت َثاِىَيًة، َفَكَجَب َقْمُب َف  َأِلَف اِرِح: ]ِقَٓل: )ُىَكْيٌس([؛ ِٖ ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  ككها ِفْ حاشِٓت
ه ا ه ر  الَكاِك   ب/(.53َضاِرٍب(. )/ؽِفْ ) ك 

ا َخاِرًجا َعِف الَهْبَحِث، َكَسَىدُ  - ٍَ ً  الَهْىِع  َحت ِ َيُككَف الت َعرُُّض َل ى ع ر ف  ـُ  ه ا س  ا ِبالَفْتِح اْس ٍَ ِهْف َأى 
ى َها ُجِعَل َشاذ   اَهَكاٍف، َكاِ  ٍَ  . ًة؛ ِلُدُخكِؿ الت اِء ِفٓ

ارِ  - ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  ًُ َِٓمْ َياِء الت ْصِغِٓر ككها ِفْ حاشِٓت َر َكَقَع َأِلُف ًُ ِإَذا ُصغِّ َى  ِح: ]َلِقَْٓل: )ُأَىْيٌس([؛ ِٖ
َْ َياَء الت ْصِغِٓر َكاٌك كػَ  ًُ ِإَذا َكِل : َأى  ـْ ٍُ َف  َقاِعَدَت ؛ ِٖ

ًِ ا ِفي ٍَ ْدَغاُه ًُ ِإَلِ الَياِء َكاِ  ( َأْك َأِلٌف )ُعْرَكةَ َفَكَجَب َقْمُب
ر  ػَ)َعَصا( َأْك َزاِئَدٌة كػَ)ِرَساَلٍة( ُقِمَبْت ِتْمَؾ الَحْرُؼ َياًء ُهْىَقِمَبٌة ك ه ا ذ ك  َْ ِإَلِ آِخِرِي[.  ك  َذا َكِل : ]َكاِ 

ًِ ِفْ َقْكِل
 ب/(.53)/ؽ
اِرِح: ]ك  - ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  ِليًّا( ٌك هذٌب أبْ عهرك، كها ِفْ حاشِٓت َٛ ا َحْذًفا ِإْع ٍَ كأه ا َهْف َيْحِذُف

ؿُ  ير  هذٌُب سػػٓػػبػػكيػػً.  كاٖك  غ  ط  ذلؾ  في الت ص  ـ  ب س   ب/(.219. )/ؽوتقد 
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7.  : ىّ ف  ت ب  اله ص  ك  , و  ت ب  الّشار ح   اإلحالة  إلى ك 
َْ الُهْبَدُؿ ِهْف َتاِء اٚفتعاِؿ[كها فْ  - ـ  اْسُتْثِى ـِ  قكلً: ]ُث َْكَلِ؛ ِلَعَد ْٖ ك هعمكـ با كها فْ هعىاي، ٌك

ِؿ )ِاْتَفاَعَل( (ْبَدَؿ ِهْف تاِء )التفاعل كالتفعُّللزكـ ا٘بداِؿ الهُ  َٖك  ارؾ(، ك)تطٓ ُركا(؛ َفَكْزُف ا ، ىحك: )إد 
دِّؼ كالثاىْ )تتفّعل( ٚك يشهمٍها ،ذكري الجػعػبػرؼ  ٍَ ـ  كاف كزُف )َٓ  (،الهكرر ىظرًا لٗصل، كِهْف َث

ـ( )ك  (.أ/10/ؽ)كقد َهر  فْ شرح الكافية ها ٓرشد إلِ ذلؾ. َفْمَُٓتَدب ْر. )يفتعل(،  -أيًضا –ٓخصِّ
وح  األ ل ف ي ة   .8 ر  ً  لش  ع  ال  ع ة  اطّ   : س 

اِرِح: ] كذا - ًِ عَمِ َقْكِؿ الش   :صميّ  الهو  قكؿُ  ًُ حُ ٓكضِّ  [أك لدفع الثقل ،ا لبياف اٖصلإه  ِفْ حاشِٓت
 ،ا لثقل ٌذا المفعإه   (؛حَ مَ طَ ْص اِ )ك (،رَ جَ دَ زْ اِ ) :فْ اٚفتعاؿِ  اءِ تَ  بذكرِ  الكزفَ  :ؼْ أَ  ؛ها فعمكا ذلؾإى  

ه  اءِ بالت   ًِ كخفتِ  ـ أف   بعض الشروحاىتٍِ. كفْ  .ةِ ىَ الزِّ  أصلِ  ا ٘رادة بيافِ ، كا  اٚشتغاؿ  ها ٌٓك
 اؿِ بالذّ  ةً كهرّ  ،اءبالظّ  ةً اء، كهرّ بالطّ  (لَ عَ طَ فْ اِ ) :تارةً  اؿَ قَ يُ  فْ أ بُ إذ ٓجِ  فْ ٌذا الهكضعِ  اٖكزافِ  لتكثٓرِ 

ك هُ  ،ذلؾ إلِ غٓرِ   (. ب/10/ؽ. )ٍض إلِ اٚستثقاؿفْ ٌك

ات   ط م ح  ً  ب اله ص  ى اي ت  : ع  اد س   :اله ط م ب  الس 
بالحدود  ً  ت  اي  ى  ع  ه ع   ,إليً يىبً الجاربردي   بتعريف الهصطمح, الذي لـ يصرّ ح  ابف  جهاعة   .1

 :والتعريفات, لغًة, واصطالًحا
 لِ عْ جَ بِ  فْ الهكزكفِ  بٌ مْ قَ  قَ فَ ات   فمكِ ]: (: كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارحالقمب  ) ًتعريفِ  كها فْ -
 هكافَ  الكمهةِ  فَ هِ  ؼٍ رْ حَ  لِ عْ جَ  فْ عَ  ةٌ بارَ فٍك عِ  (:القمب  ) فِ إلِ تعري إشارةٌ  فيًِ  [ؼٍ رْ حَ  عَ ِض كْ هَ  ؼٍ رْ حَ 
ك كاقِ ذلؾ الحرؼِ  هكافَ  الغٓرِ  ذلؾَ  لُ عْ كجَ  .هىٍا يِ غٓرِ   ا فْ الهعتلِّ كثٓرً  بِ رَ العَ  فْ كٛـِ  عٌ ، ٌك

 ًٛ ها، ٚك يُ كالهٍهكز، كقمي   (.ب/13/ؽ(. )...عميً هع كثرتً قاُس  فْ غٌٓر
ك القكؿ هف حٓث يقع فيً (هبحث) :: جهع(الهباحث)قكلً: ككها فْ  - ك لغةً (البحث)، ٌك  :، ٌك

 .طريق اٚستدٚؿبإثبات الىسبة ا٘ٓجابية أك السمبية بٓف شٓئٓف  :اكاصطٛحً  .التفحص كالتفتيش
  (.ب/3/ؽ)
شرح )قد اعترض فْ  [الى ْحكِ  ـِ مْ عِ  كبقكلً ليست بإعرابِ كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: ]ك  -

باٖصكؿ التْ  ـَ مْ العِ  ًِ لشهكلِ  ؛هاىع بأىً غٓرُ  :عمِ تعريف الهصىف (بغية الطالب)، ك(الشريف
ػ هىادً  الهعرفةِ  الهفردِ  ، كككفِ (ٚ رجلَ ) :ىحك ،التبرئة (ٚلػ)ا اسهً  الىكرةِ  فِ كْ كَ ؼ بٍا البىاء كَ ر يع
ْمرُ ﴿: كَ حْ ىَ 

َ
ِ اْْل و   ـ م  ع  )ا ٌك هف ا هه  ٌَ كغٓرِ  ,(1) ﴾هلِلا بأف الهراد هف  ؛فعًر فأشار الشارح إلِ  (؛الى ح 

و   ـ  م  ع  )ا٘عراب فْ التعريف   دَ رَ ا كَ ه  كلَ  ،يبها حكا كاستكضح لصحة ٌذا ا٘طٛؽِ  ،بأقساهً (الى ح 
ك هٍجكرٌ ازٌ جَ هَ  الهذككرَ  ا٘طٛؽَ  أفّ   القريىة هكجكدة، بأف   يُ رد   قريىةٍ  غٓرِ  فْ عريفات هِ فْ التّ  ، ٌك

                                                           

 .[31]الرعد: (1)
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ْ ها قالً الهصىف فْ أكؿ الكتاب. و ـ  م  ع  ) ظاٌر كٛهً أفّ  ـ  ثُ .. ٌك يف ـ  م  ع  )ك (،الى ح  ر   (الت ص 
و   ـ  م  ع  ) :بأف   اح كثٓرً ، كقد صر  (تاحشرح الهف)عف  هتقابٛف هكافقاف لها هرّ   هشتهل عمِ (الى ح 

ٌَُها ) ـ  اإلعرابىكعٓف: أحُد م  ر يف(، كأخُر )ع  ـ  الت ص  م  ـَ الى ْحك( هشتهل ع  (. قالكا: كذلؾ أّف )عم
ـ  )ة ٌْ ، فا٘فراديّ ةٌ كتركٓبيّ  ةٌ ىكعاف: إفراديّ  ، كتمؾ اٖحكاـُ العربيةِ  ـِ مِ أحكاـ الكَ عمِ  يفا عم ر  ، (لت ص 

ـ  )ٌْ  ةُ كالتركٓبيّ  و حدّ  )فْ  قاؿُ لذلؾ يُ  (؛اإلعراب عم الكمـ العربية  بً أحكاـُ  ؼُ عرَ يُ  ـٌ مْ : عِ (الى ح 
، كهىٍا ها ٌك غٓر إعرابْ (عمـ اإلعراب)ا. قالكا: كأطمق عمِ اٖحكاـ التركٓبية ا كتركٓبً إفرادً 
ك ظاٌر عبارة الهصىّ  ٌػ(180)تًسٓبكي كهىٍـ ،عف الهتقدهٓف لَ قِ اىتٍِ. كىُ  .تغمٓباً  ف ها ٓكافقً ٌك
ـ ) بدؿَ  (عمـ اإلعرابػ)ر الشارح بفمك عب   و عم   لكافق ذلؾ. (الى ح 

. جهع هعىِ ،(1)بإزائٍا اٖلفاظ عَ ِض كُ  الصكرة الذٌىية هف حٓثُ  (:الهعاىي) قكلً: ككها فْ -
  (.أ/4/ؽ)
ػػػ ادَ رَ الُهػػػ أف   ـْ َمػػػاعْ  ـ  ثُػػػ] كهػػػا فػػػْ حاشػػػٓتً عمػػػِ َقػػػْكِؿ الشػػػارح:ك  - ػػػأَ بالت   ؼُ رَ ْعػػػيُ [ إلػػػخ...اذّ  بالش  فػػػْ  لِ هُّ
، رٌ كىادِ  شاذ   يُ كدُ جُ كُ  كقل   ادر عهكهًا هف كجً، فها خالف القياَس كالىّ  بٓف الشاذِّ  أف   الثٛثةِ  عريفاتِ الت  

 ....(لٍهػػا فٌ آِ َبػػهُ  عٓفَ الّضػػ فقػػط، كأف   رٌ ادِ َىػػ ْف خػػالِ كلػػـ ُٓ  فقػػط، كهػػا قػػل   كهػػا خػػالف ككػػاف كثٓػػرًا شػػاذ  
 (.ب/13/ؽ)
يل  )قكلػػً:  ككهػػا فػػْ - خ  :  والػػد  ـْ ٍِ ، كَيػػْدُخُل فػػٓ ـْ : )ٌػػك َدِخٓػػٌل  فػػْ القػػكـِ(؛ أؼ: ِهػػْف َغٓػػِرٌِ ـْ ٍِ ِهػػْف قػػكِل

ـِ الَعَرِب كَلْيَسْت  َْ َدِخٓلٌ كُكلُّ َكِمَهٍة ُأْدِخَمْت فْ َكٛ ٍِ ًُ َف  (.ب/25/ؽ). (ِهْى
(:و )وكهػػػا فػػػي قولػػػً:  - ب  ػػػر  ًُ العػػػرُب فػػػْ هعًىػػػلفػػػٌع اسػػػتع اله ع  ـْ ِ ُكِضػػػَع لٍػػػـ فػػػْ غٓػػػِر همْت ٍِ  .ُلَغػػػِت
 (.أ/12/ؽ)
 

                                                           

ػك 471ٌكذا فْ الىسخ الثٛث. كالهعىِ: كها جاء عف عبد القػاٌر الجرجػاىْ)ت (1) ٌػػ(، فػْ تعريفػً )الػىظـ(، ٌك
ترتٓػػب اٖلفػػاظ فػػْ الىطػػق عمػػِ حسػػب ترتٓػػب الهعػػاىْ فػػْ الػػذٌف(، كبهعىػػِ آخػػر: )هطابقػػة الكػػٛـ لهقتضػػِ 

الجرجػاىْ: عبػد القػاٌر، ك بٓػٓف، الحاؿ( كها أباف الجاحع فْ قضية المفع كالهعىِ. اىظر: الجاحع، البيػاف كالت
 .(1/51)ج دٚئل ا٘عجاز
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ػككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  - ًُ: ]فػْ شػرح الس  ػ [ ٌػْ الهعمقػاتُ اتِ ي  عِ بْ َقْكُل ذكػر ذلػؾ  عُ بْ الس 
               (ب/21/ؽ): عىد شرح قكؿ اهرغ القيس

ػػػػػػػػةٍ  ػػػػػػػػاق ا ى ع اه  ػػػػػػػػٍي وس  ط ػػػػػػػػال ظ ب  ً  أ ي   ل ػػػػػػػػ
    
 
 
 

ػػػػػػػػل    ريػػػػػػػػب  ت ت ف  ت ق  اٍف و  ح  ػػػػػػػػر  ػػػػػػػػاء  س  خ   و ا  ر 
 

 : اتعميهيي  ااإللحاح في الحدود والتعريفات؛ بوصفً أسموبً  .2
ٌك ها  [:كالى ْحك ،كالفقًِ  خاّصٍ  ـٍ مْ عِ لِ  ـٌ مْ الت ْصِريف عِ  ٖف  ٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: ]كها فْ حاش -

 .أجىاسٍ  ٍا أعٛـُ أى   ـْ ٌُ ادُ رَ ، كهُ ككثٓرٍ  (،دِ ُض القاضْ العَ )ك ،(1)(الحاجبِ  ابفِ ػ)ك -اأيًض  -قالً غٓري 
ً   أصوؿ   ـ  م  ع   ألفّ ) :ًُ صُّ  ها ىَ ًٛ مِّ عَ : هُ (2)فْ حكاشْ العضد لسٓد الشريفقاؿ ا  ٓتىاكؿُ  ْ  مِّ كُ  الفق
فِ ؛ (4)(اًص ها قاـ بعهرٍك شخ)غٓر  ،(3)(القائـ هىً بزيدٍ ) إذِ  ؛ةً دَ تعدِّ ا هُ أفرادً  ا ا، كله  هٌاهفٍكه حدَ ات   كا 
ِّْ  فْ عَ  إلِ ىقل ٌذا المفعِ  ُاْحِتٓجَ  الهخصكص عمِ ها عٍد فْ  ًها ِلْمِعْمـِ مْ جعمكي عِ  هعىاي ا٘ضاف

ت العرفية أسهاء اٖجىاس؛ ٖىّ  .المغة ٚ اسـ جىس لً ا ىجد فْ اىتٍِ. كقٓل بل ٌْ هف الهىقٚك
عمِ  ؿ  فدَ  ؛ةُ هعاىٍٓا الخاص   ًُ ىْ هِ  ـَ ٍِ فُ  (ابًّ ا كطِ كً حْ ا كىَ ًٍ قْ فِ  ؼُ رِ عْ يَ  فٛفٌ ) :ً لك قاؿ القائلأىّ  :ؼِ رْ العُ 
  اىتٍِ. .اٖربعِ  ذكاتُ  :هع التىكٓر (ةداب  ) فْ هِ  ـُ ٍَ فْ كها يُ  ،لٍا هع التىكٓر ٍا هكضكعةٌ أى  

ٚ   ليسْت  ْصِريفِ الت   كهسائلُ  .ًُ هسائمُ  ـٍ مْ عِ  لِّ كُ  حقيقةَ  أفّ  رَ ٍِ تُ اشْ  دِ قَ  قاؿُ يُ قد ٌذا ك     اٖصكؿُ إ
 بإزاءِ  هىٍا تارةً  ل  كُ  قُ مَ طْ يُ  العمكـِ  أسهاءَ  أف   ًُ كجكابُ  ،استدراؾٌ  ففْ التعريفِ  ؛فٍْ حقيقةٌ  ؛الهذككرةُ 
، كباعتبار ٌذا ةَ ىَ ٓ  عَ الهُ  الهعمكهاتِ  تمؾَ  ـُ مَ عْ يَ  :أؼ (؛الى ْحك مـُ عْ يَ  زيدٌ ) :كقكلىا ،هخصكصةٍ  هعمكهاتٍ 
بٍذا اٚعتبار  يفُ رِ عْ كالت   .الهعمكهاتِ  تمؾَ  إدراؾِ  بإزاءِ  كتارةً  (،ًُ هسائمُ  ـٍ مْ عِ  لِّ كُ  حقيقةُ ) :قٓل ا٘طٛؽِ 

  .-اأيًض  – فٛ استدراؾ
ٓريد الهضاعف  [رر  كَ الهُ  البىاءِ  ٓرِ غَ  فْ هِ  (ؿٌ َٛ عْ فَ )ليس فْ كٛهٍـ ]: الجاربردؼ قكؿكشرحً و -

 (./ب12/ؽ) .الهثاؿبقريىة 
َْ  أفْ (: حد  التضعيف) قكلً:كك -  ،لٍ ْص فَ  رِ ْٓ غَ  فْ هِ  دٍ احِ كَ  جٍ رَ خْ هَ  فْ هِ  فهتحرؾٍ  ساكفٍ  :بحرفٓف يأت

 (.أ/6/ؽ) ا.كً رِّ حَ تَ هُ إٚ  ٚ يككفُ  رَ كِ اىْ فيها ذُ الثّ  ؼُ كالحرْ 

                                                           

هعجػػـ الهطبكعػػات (، 2/1332)ج سػػركيس(، ك 2/1307ج)( العضػػد، شػػرح هختصػػر الهىتٍػػِ ٚبػػف الحاجػػب 1)
 العربية كالهعربة.

ٌػػػ(، لهختصػػر اْبػػف اْلَحاِجػػب)هىتٍِ 756( َحاِشػػَية عمػػِ شػػرح العضػػدية لعضػػد الػػدٓف: عبػػد الػػرحهف ا٘ٓجػػْ)ت(2
َٖ لِ كاٖهَ  ؿِ كْ الس   ٌػػ(. 816( فْ )أصػكؿ الفقػً(. شػرحً: السػٓد، الشػريف الجرجػاىْ)تؿِ دَ كالجَ  لِ ْص ، فْ عمهْ ا

 .(، كتفصٓمٍا فْ قسـ التحيقق11/143)ج الضكء الٛهع اىظر: السخاكؼ،
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: إِذ )القائـ هىً بزيٍد(.3)
 .(بعهرٍك كشخًصا)( فْ )ـ(، ك)ط(: 4)
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ر يفككقكلً: ) - ٚ  اٖبىيةِ  كهعرفةُ  .اٖبىيةِ  أحكاؿِ  هعرفةُ  :عمِ ها ذٌبكا إليً :(والت ص 
 (.أ/7/ؽ).(اٌَ رُ كُّ َص تَ 
: -إسكة بالهصىف ابف الحاجب– استخداهً )التكرير والهكرر( بداًل هف الهضّعف والتضعيف -
ْف ] كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: - ير  ُي كغٓرُ  ذَكَر ابػػُف هػالػػؾٍ  [كاىت تكريًراكا  ر  عمِ  أف  الت ك 

ـٍ:  ي  )أربعِة أقسا ير  ع  ر  ، كقط َع(، فٍ ت ك  ـَ َدَد( اسـُ اهرأٍة، تكرير  الـٍ )و( فقط، ىحك: )سم  ٍْ ( فقط، ىحك: )َه
ٍف والـٍ )ك)َجْمَبَب( ، ك ي  دٓد( ، كتكريُر )فاءٍ  الفاِء(، ىحك: )َصَهْحَهحَ )( َهَع هبآىِة تكرير  ع  ( كَعْٓفٍ  لمش 

ية، قاؿ أبك حٓػػاف)ت (1)ىة )الٛـ(، ىحك: )َهْرَهَرْيت( ك)َهْرَهِريس(هع هبآ ٌػ(، 745كٌٛها لمدٌا
ـِ غُٓرٌَُها، كقاؿ: )الَهْرَهَرْيت(: اسـ لمفقر، كفْ القاهكس، كشرح  كغٓري: ٚ ُيْحَفُع ِهْف ٌذا القس

يُة، كها  ٌا   (.أ/11/ؽ) .(سبقالكافية: إى ً الد 
ٚ  بمفِع اٖصِل ]قكلً:  ِؿ الشارح: فْككها فْ حاشٓتً عمِ َقكْ  - ر  إ ر  ٚ   [اله ك  تقدٓري: لـ ُٓكَزْف إ

ر  بها ُْٓكَزُف بً لفُع  ر  ًِ اله ك  ًُ ِبشْء ُعبَِّر ِب ًُ؛ أؼ: ُيَعب ُر َعْى َه ، ككذلؾ التقدٓر فْ قكلً: فإى ً بها َتَقد 
ًُ. تأه ْل. َه   (.ب/11/ؽ) َعه ا َتَقد 

يهصطمحات هعجهية,  .3  : استخدهٍا الهحشّ 
هثل: )هٍهمة( لغٓر الهىقكط هف الحركؼ، هثل: )ح، د، ر، س، ص، ط، ع(، كالهعجهة:  -

: حرؼ )الباء( ةدَ ح  كَ هُ )ج، خ، ذ، ز، ش، ض، ظ، غ(، ك)فاء هٍهمة(؛ ليسثىْ الػ)ؽ( )القاؼ(. ك 
 )ب(. كالهثىاة: )ت( )التاء(. كالهثمثة: )ث( الثاء. كالتحتية: )ؼ( )الياء(.

ه اع ة  ا د  ابف  ج  ى  ق ة  ع  اب ع : الدّ    :له ط م ب  الس 
ً  عمى الشارح:  ت ه ي ز  ابف  جهاعة   .1 ث ل : ت ع ق يب  ق ة  ال مغوّية , ه   بالدّ 

عرابي ػَة فػْ كثٓػٍر هػَف الَهػكاِطفِ الباحث:   ِ٘ ًِ الّتطبيَقػاِت ا يَؾ عػِف اسػتخداِه ٌِ . لَشػْرِح الجػاَربردؼ َىا
لو عبر بكػذا (. أك) أ/12/ؽ(...)لو قاؿ كذا لكاف أولىككثًٓرا ها كاف يعقب عمِ الشارح، بقكلً: )

 (.ب/4/ؽ(. )خمط(، أك )أخطأ(. أك بقكلً: )ب/12/ؽ(...)لكاف أولى
, واأل ه اى ة  في االقت ب اس  . .2 ل   : الدّقة  في الى ق 
ًِ عِف ابِف ِجّىْ - ىّ ، حُٓث يقكُؿ: )ٌػ(392)تفِفْ َىْقِم  أكثرَ  ِّْ ٛثِ الثُّ  فِ كْ كَ لِ  ؛ايًّ ٛثِ ثُ  ها كاف الهٓزافُ كا 
ِّْ  كزفُ  فْ كِ هْ يُ  ا لـْ يًّ هاسِ أك خُ  ،اباعيًّ رُ  لك كافَ  ًُ ى  َِٖ  أكْ  ؛يِ ٓرِ غَ  فْ هِ  ٚ   بًِ  الثٛث  أكْ  حرؼٍ   بحذؼِ إ

                                                           

يػػةُ  (:الَهْرَهػػِريُس )ك .اْٖهَمػػُس  (:الَهْرَهػػِريُس )ك .اٖرض التػػْ ٚ ُتْىِبػػتُ  (:الَهْرَهػػِريُس )( 1) ٌِ ا ٌِْ  (:الَهْرَهػػِريُس )ك .الد  الػػدا
ـٌ، ىحػك: )َهرَهػػِريس(، كقػػد (َفْعَفِعٓػػل)لػػـ ٓجػػئ عمػِ  .إشػػعاٌر بالثُّٛثي ػة (؛ُهَرْيػػِريٌس ) :كتحقٓػريُ  .هػف الرَِّجػػاؿِ  ٚ  اسػػ : ِإ
ابػػػػف ك  (،8/497)ج الهحكػػػػـ ،ياىظػػػػر: ابػػػػف سػػػػٓد الهسػػػػألة هفصػػػػمة فػػػػْ قسػػػػـ التحقٓػػػػق. .(تَهرَهِريػػػػ)قػػػػالكا فيػػػػً: 
 .(99)صالههتع فْ التصريف  عصفكر،
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، كلـ .(أ/9/ؽ( )ٌكذا (1)ٍّْ ىِّ جِ  ابفُ  ذكريُ  ...،أكثرَ  ٍّْ ـِ ابِف ِجىِّ ًُ ذكَر أف  الهىُقكَؿ ِهْف كٛ  هع أى 
؛ أؼ: ها  ًِ ًِ لمهضهكِف بأسمكِب ًِ، كصياغِت ِى ، كَتَهكُّ ًِ ِع َٛ ؛ فٍذا َُٓدؿُّ عمِ ِسَعِة اطِّ ًِ ِى ِد الكتاَب ِبَعْٓ ُيَحدِّ

ًِ الٓكـَ بػ)الّتصرُِّؼ(، أك بػ)ُْٓىَظُر(. ككاف  ي هحقُِّق شرِح  :بد الهقصكد دمحم عبد الهقصكدد. عُىَسهِّ
ًُ هىقكٌؿ عف ٌػ(715)تباذؼِّ أاٖستر  ٓفِ الدِّ  ركفِ ، لٌػ(646)تالحاجبِ  ابفِ  شافيةِ  ، قد َذَكَر أى 

: )ِسرِّ صىاعِة ا٘عراِب(، ك)الُهْىِصِف(.  ِْ  كتاَب
ق ةِ  - ّٚ  ٚ يككفُ  قلَ الىّ  أفّ  ـَ مِّ سَ  ىُ َٚ  أفْ  عُ فْ الد   ككذا: قكلً: )-أيًضا –فْ الى قل  كهف الدِّ  فْ إ

كها جاء  -اأيًض  -ً ٓجئ فْ أسهاء اٖجىاس إلِ أىّ  ٌػ(368)تكقد ذٌب السٓرافْ .ـِ َٛ اٖعْ 
  (.ب/19/ؽ.)-اأيًض  - حٓػػافكحكاي أبك  ،حكاي عىً الػػهػػرادؼ ،فْ اٖعٛـ

ك يب   - ي اغ ة  والت ع ب ير  والت ر  ًِ الجاَربردؼوهف اٌتهاـ ابف جهاعة بدق ة  الصّ  فْ  ، فْ اعتراِض
ْ الكمهاتُ ]قكلً:   .اٍَ مِّ ا كُ ٍَ كعُ جُ رُ  ـَ مِ ْ عُ التِ  :ؼْ أَ  [؛دٍ احِ كَ  لٍ ْص إلِ أَ  عٌ اجِ رَ  يعَ هِ الجَ  أف   ـَ مِ التْ عُ  ٌك

ـ  ؛لكاف أولى (؛اٍ  هيع  ج   ف  )أفمو قاؿ:   (.أ/14/ؽ) .الهوصوؿ  عمى  يعود   ضهير   ليكوف في الكال
ب ة  األهاىة العمهّية كػ) .3 ً   ى س  ب  اح   :(القوؿ  لص 

ٚ  َهَع الَقمِ عَ يُ   ، كَها َفَعَل َهَع الّشارِح، رُِّؼ بػ)الشخصّيِة(، ُدكَف َتْفِصٍٓل، كُدكَف َتْرَجَهٍة، إ ـْ ٍُ ِٓل ِهْى
)ت ّْ ؤِل ًُ ٌػ354(، كالُهتىبِّْ)تٌػ41(، كلبٍٓد العاِهِرّؼ)تٌػ69كَهَع أِبْ اٖسكِد الدُّ (، ككاىْت َتعاريُف

ًة تَ  ـِ، كتحدَٓدُي: أراَح القارَغ ِهَف الُكُقكِع فْ الَخْمِط، كَخاص  ًُ لمَعَم ٚ  أف  تعريَف ا، إ ًَ ُهكَجزًة ِجدًّ َشاُب
ا، كتفسِٓر الُهفرَداِت.  ٍَ  ه حقّ ًقا جهاعة   ابف   فكاف  اٖسَهاِء، ككذِلَؾ َفَعَل ِفْ ِىْسَبِة اٖشعاِر ٖصحاِب

ث   ي كف ي ث   ه ؤى ة   الباح   كِهْف أهِثَمِة َذِلَؾ: .(َها) َعاِلـٍ  ترجَهةِ  ِفْ الب ح 
ًُ  َها - حِ  لـ الِذؼ( ُهكَسِ ِبْأ) َهعَ  َفَعَم حَ  بذِلؾَ  الَهقصكدُ  َهفِ  الُهراِدؼُّ  ُٓكضِّ  جهاعةَ  ابفُ  ذِلؾَ  َفَكض 

 ًِ )ت: )بقكِل ُّْ ًُ  الػى ّصِ  َىاِقػلَ  ٌػػ(645الّشػمكبَٓف)ت أف   ذلػؾَ  كُيؤكِّدُ  (.أ/50/ؽ) .ٌػ(607الَجُزكِل  ِهػفْ  أى ػ
ِّْ  تٛهٓذِ   كِهْف أهِثَمِة َذِلَؾ: .(ٌػ607ت)الَجُزكِل

- ( :ًُ  .(أ/12/ؽ) .(ٌػ540)تُّْ قِ يكالِ ٌك الجَ  :كرٍ ُص ىْ ك هَ كأبُ قكُل
 (.أ/30/ؽ. )ٌػ(816)تٌك الشريف( ٓفَ ارحِ الشّ  بعُض  عميًِ  )كأكردَ : كقكلً -
-  :ًُ . البغػدادؼُّ  الى ْحػكؼُّ  ٌػػ(681)تإيازٍ  بفُ  الحسٓفُ  ٓفِ الدِّ  ٌك جهاؿُ  :(ضٛءِ الفُ  بعُض  يُ )ذكرَ كقكُل
 (.ب/14/ؽ)
ػالحػاءِ  بفػتحِ  ،ةِ اسَ هَ إلِ الحَ  ةُ بَ سْ ( ٌك ىِ ُّْ اسِ هَ : )قاؿ الحَ  ًُ قكلُ ك  -  رادُ ، كالُهػجاعةُ الّشػ ةِ مَغػفػْ الُّ  َْ ، كٌِ

 ٌُ ػػأبػػك تَ  يُ ا هػػا اختػػارَ َىػػبٍػػا   كتػػابَ  ايُ ه  كَسػػ ،بِ رَ الَعػػ ارِ أشػػعَ  فْ ِهػػ ،ُّْ ائِ الط ػػ أكسِ  بػػفُ  حبٓػػبُ  ٌػػػ(231)اـٍ ه 
 (.ب/12/ؽ.)ةِ اسَ هَ الحَ 

                                                           

، كابػػف جىػػْ، الهىصػػف، شػػرح كتػػاب الت ْصػػِريف ٖبػػْ (2/5)ج هىقػػكؿ هػػف: ابػػف جىػػْ، سػػر صػػىاعة ا٘عػػراب (1)
 ٌػ(.819لكىاىْ)ت، هىقكؿ بػ)تصرؼ( هف الىاقل، ابف جهاعة ا(1/26)ج عثهاف الهازىْ
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 (.أ/13/ؽ) .-َتَعاَلِ  هللاُ  ًُ هَ رحِ  - ٌػ(291)تبٌ مَ عْ ك ثَ ٌُ  [َِٓ حْ يَ  بفُ  أحهدُ  ككافَ ]: ًُ قكلُ ك  -

ٌُػٍّْ مِ ْ عَ أبِ  فْ عَ  لَ : )كىقَ ًُ قكلُ ك  -  (1)ٌػػ(180)تسػػٓػػبػػكيػػػً ةِ ذَ ِٛهػتَ  فْ ِهػ كػافَ  ،ٌػػ(377)تُّْ ِسػارِ ك الفَ ( 
يب ة .(. ب/15/ؽ) ً  الغ ر  ه  ذا ه ف  ت ر اج   ٌو
 ،ك اٖسػكدِ أُبػ بُ َسػىْ إلٍٓا ُٓ  ،ٓمةٍ بِ قَ لِ  ـٌ اسْ  ًُ أىّ  رادُ الهُ  :(ٌػ69)تّْ مِ ئَ الدِّ  ٖبْ اٖسكدِ  اسـٌ  ًُ : )ٖىّ ًُ قكلُ ك  -
 (.أ/19/ؽ. )كىاىةَ  بفِ  رِ كْ بَ  بفِ  لِ ئَ الدِّ  بفِ  ؼِّ دِ عَ  بفِ  فغاثةَ  بفِ  سِ مْ حِ  ك بفِ عهرِ  بفُ  ظالـُ  كَ كٌُ 
ْ   جػكادٌ  فػاِرٌس  ُهْفِمػقٌ  شػاعرٌ  (،ٌػ41العاهرّؼ)ت ربيعة بف لبٓد ٌك( الّشاِعرِ  كقكؿِ : )ًُ قكلُ ك  - ػرٌ  َصػَحاب ، ُهَعه 

َْ ، ةً َسىَ  كأربعٓفَ  هائةً  عاَش  َْ  -( ٌػ35ُعثهاَف)ت ِخٛفةِ  ِفْ كُتكفِّ  (./أ48/ؽ) .(2)_ًُ ىْ عَ  َتَعالِ هللاُ  رض
ٌُ ءِ َٛ َض الفُ  ُض عْ بَ  رَ كَ ذَ ): ًُ قكلُ ك  -  (./أ78/ؽ. )ٌػ(681)تازٍ يَ إِ  ابفُ  كَ ( 
 صػاحبُ  الهشػٍكرُ  ّؼ،دِ ْىػٌػك الكِ   (رٍ َجػكابف حَ ) :ًُ قكلُ ك  )ت...(.رٍ جَ حَ  ( ٌك ابفُ ٌس أكْ  : )قاؿَ ًُ قكلُ ك  -
ػػػػػػػ بالهمػػػػػػػؾِ  -ايًضػػػػػػػأ – ؼُ عػػػػػػػرَ كيُ  ،ميهافُ ُسػػػػػػػ :ًُ كاسػػػػػػػهُ  ،ةِ َقػػػػػػػم  عَ الهُ  َهػػػػػػػ ،ةٍ بهعجِهػػػػػػػ ٓلِ مِّ الضِّ  :بػػػػػػػكزفِ  ،ٓفِ ٚك
 (.أ/81/ؽ(.)ٓتكِّ سِ )
ػػك  ٌػػػ(354)تْبِّػػكقػػاؿ الهتىَ ): ًُ قكُلػػك  - ػػك الط  ُبػػأٌك ،ِفػػعْ الجَ  الحسػػفِ  بػػفِ  سػػٓفِ الحُ  بػػفُ  دُ هػػحأ بِ ِّٓ  دَ ِلػػكُ  ُّْ

ػػ كقػاؿَ  ،ةِ َيػبالبادِ  اـَ َقػالهَ  كثػرَ أك  ،اـِ بالّشػػ أَ كىشػ ،(ٌػػ303سػىة) ةِ كَفػبالكُ  فيػػً  ِ بمػغَ حت ػ ًِ داثِتػفػْ حَ  رَ عْ الشِّ
،ىِ ْٓ َسػػحُ  ؼ  كِ َمػػً عَ أى ػػ َِعػػكاد   بٍ ْمػػلػػِ كَ إ خػػرجَ  فَ اكػػ ًُ أى ػػ :ْبِّ تىَ بػػالهُ  ًِ تمقِٓبػػ فػػْ سػػببِ  رَ ِكػػكذُ  ،ٍايػػةَ الىِّ   ـ  ثُػػ ْ 
ًِ إ فخػػرجَ  ؛ةِ اكَ هَ الّسػػػ ديػػةِ ابب ؾَ كذِلػػػ ،ةَ ك  ُبػػعػػِ الىُّ اد   ِ٘  لِ َبػػػقِ  فْ ك ِهػػكُلػػػلُ  َص ْهػػحِ  هٓػػرُ أ ليػػػ  ،ًُ ْتػػػمَ فقاتَ  ،ةِ خشػػٓدي  ا
 ب/(.141. )/ؽابَ تَ  ِ أفْ لَ إ اـِ الش  بِ  ًُ سَ بَ حَ ك  ،كيُ رُ سَ أَ كَ 
ٓفِ  َبْدرُ  الّشٓخُ  ٌك الَقاِئُل: ()كِقٓلَ : ًُ قكلُ ك  -  (.ب/54/ؽ. )ٌػ(686هػالػِػٍؾ)ت بػػفُ  الدِّ
   ب/(.152. )/ؽبٍ َٛ كِ  بفُ  ُّْ َص ٌك قُ  [اعرُ الشّ  كقاؿَ ]: ًُ قكلُ ك  -
 يكػػكفَ  حت ػػِ قبَٓمػػةٍ  اْسػػـُ  ٚ الَقِبَٓمػػِة، أُبػػك ٌػػك َرُجػػٍل، اْسػػـُ  ُهَضػػرٌ ( ُهَضػػٍر)ت... بػػفُ  )إليػػاُس : ًُ قكُلػػك  -

   ب/(.152ُهْىَصِرؼ. )/ؽ غٓرَ 
 ب/(.152. )/ؽَهسعَدةَ  بفُ  سعٓدُ  اٖخفػػُش  ٌك( ٌػ215اٖخفػػَش)ت )أفّ : ًُ قكلُ ك  -
 حػٓفَ  بػالرُّْهحِ  حق ػَريُ  َعػاِهرٍ  بػفَ  َقْيَس  ٖف   ُشَرْيٍؾ)ت...(؛ بفِ  اِرثِ الح َلَقبُ  كٌُكَ ( َرُجلٍ  )ِاْسـُ : ًُ قكلُ ك  -

ًُ. )/ؽ َأفْ  خاؼَ   ب/(.154َيُفكَت
ٌَبَ : ًُ قكلُ ك  - ـْ  )فذ ٍُ  ب/(.157ٌػ(. )/ؽ316الّسراِج)ت ابفُ  ٌك( َبْعُض

                                                           

ّٚ كٓػػػف يكػػػكف أبػػػك عمػػػْ الفارسػػػْ هػػػف تٛهػػػذة 1) ( سػػػاِقٌط فػػػْ )ؾ(، ك)ـ( قكلػػػً: )كػػػاف هػػػف تٛهػػػذة سػػٓػػبػػكيػػػػػً(. كا 
سػػٓػػبػػكيػػً؟ أـ قصد هف أىصاري، أـ بالركاية، أـ قصد عمِ هذٌب سٓبكيً كها سيأتْ؟ كالراجح أىػً هػف زيػادات 

 -كهللا أعمـُ  –الىساخ. 
 _ رضْ هللا عىٍها _. ( فْ )ؾ(:2)
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َْٓت ( قبٓمةٌ  )ككاِئلُ : ًُ قكلُ ك - ىِب)ت. بفِ  َقاِسطِ  بفِ  كاِئلِ  أبٍٓا باْسـِ  ُسهِّ َكهكحػدة.  كُىػكٍف، بالكسػِر، ..(ٌِ
 ب/(.217)/ؽ
 ب/(.217كذلؾ. )/ؽ قبٓمةٌ  -أيًضا – : )َكَبْكٍر(ًُ قكلُ ك  -
)ًُ قكلُ ك  - ػُب الَعْبػِدؼُّ ـَ ؽ ٌػػ 35ىحك : )قاؿ الّشػاعُر( ٌػك الُهَثقِّ َدٍة، َهْكُسػكَرٍة، ثُػ (، ِبُهَثم ثَػٍة، كقػاٍؼ ُهَشػد 

َهَمٍة، كهكحدة َسػاِكَىٍة، ككقػع فػْ شػرِح ال ٍْ ـِ، كفػتِح الثّػاءِ ُه ّـِ الِهػي ًُ: ِبَضػ ، ككسػِر القػاِؼ (1)ُهْغِىػْ َضػْبُط
( ِىْسػػَبٌة إلػػِ )َعْبػػِد الَقػػْيِس(، كالهكجػػكُد فػػْ القػػاهكِس، كغٓػػِريِ: هػػا  َدِة. قػػاؿ: كأُظػػفُّ َأف  )العبػػدؼ  الُهشػػد 

رؼِّ  ـِ الَجٌك َٛ ًُ، كالهفٍكـُ ِهْف َك ْهُت ْسَبَة إلِ َعْبِد َشْهٍس... إلخ. )/ؽ َقد   ب/(.105َأف  الىِّ
4.   ً ب  اح  ـ  ى سب ة  الّىقل  لص   : -أحياًىا –عد
ث   - أ  الباح  ًُ  فقد  تفاج  ـْ ُيِشِر ابُف جهاعَة إلػِ ذِلػَؾ. ككأّىػ (، كل ًِ َهْىُقكٌؿ هَف )الُهَراِدؼِّ ِت أّف كًٛها ِبُره 

َر كثًٓرا، كَها فْ كتاَبْ: )هغىْ المبٓػِب َعػْف ُكتُػِب -إْف َصح   التعبٓرُ  -)َتْدِليٌس(  ُء تكر  ْْ ذا الش  ، ٌك
ـٍ)ت ، ٌػػ(749)تؼّ رادِ مُهػ، لِ ْاىِ عَ الهَ  كؼِ رُ ْ فْ حُ اىِ ِ الدّ ىَ الجَ ٌػ(، ككتاِب 761اٖعاِريِب، ٚبِف ٌشا

ًُ؛ لٗ َىا إلِ ذِلَؾ، َهَع أّف اْٖصَل الّتىبي ٍْ ـْ َُٓىبِّ ُؾ الباحُث فػْ أهاىػِة  -َهاىِة اٖدبي ِة، كالعمهّيةِ كل ٚك ُيشكِّ
ِة الِعمهي ػػِة، كتػػكاُرِد اٖفكػػاِر، كَتَىاُقػػِل الُهتُػػكِف،  ػػْ ابػػِف جهاعػػَة، كقػػد ُيعػػَزػ ذلػػَؾ إلػػِ َزْحَهػػِة الهػػاد  الُهحشِّ

 ًِ ِمػ ـُ َرِحـٌ بَٓف ٌأ ُركحاِت؛ فالِعْم )ت-كالشُّ ُّْ ٍت كثٓػرٍة؛ حتّػِ ٌػػ( هػ911. كهػا كػاف يفعػل السػٓكط ف ُىُقػٚك
ًٛ  -َتُظف  أى َؾ   ٌػ(.392كتاِب الِخَصاِئِص، ٚبِف ِجىِّْ)ت هفتقرُأ  -هث

 عىد االقتباس يختـ ىقوالتً, بقولً: )اىتٍى(: .5
ًِ عِف )ابِف هالٍؾ(، - : )إٓجازِ  كها فْ ىقم ًِ الت ْصِريِف(؛ فيقكُؿ فْ  ِعْمـِ  فْ عريفِ التّ  هف كتاِب

( : ًِ ًُ هللُا  – ؾٍ هالِ  ابفُ  ايُ زَ كعَ حاشِٓت  كزيادةُ  :قاؿ ،ٌػ(207)تكالفراءِ  ٌػ(،215)تلٗخفشِ  –َرِحَه
 فِ عَ  ًِ مِ قْ ىَ  ةَ ح  ا ِص ىَ هْ م  سَ  :قاؿَ يُ  بأفْ  (ًٛ مَ عْ فُ ) ًِ إلغائِ فْ  لسٓبكيً ٓىتصرُ  كقدْ  :ثـ قاؿَ  ،قبكلةٌ هَ  قةِ الثّ 

ٚ   العربِ   كلك كافَ  ،ٚك ٓىعكُس  ،ُـّ فيً الض   لَ قِ ىُ  الفتحُ  فيًِ  لَ قِ ىُ ها  ل  كُ  ف  ٖ (؛لٍ مَ عْ فَ )عمِ  عٌ رْ فَ  ًُ أى   إ
 فْ كُ يَ  ـْ لَ  حَ تِ ا فُ هَ  حَ تْ فَ  أف   ؾَ بذلِ  ـَ مِ عُ فَ  (؛لٍ مَ عْ فَ ) فْ عَ  دَ ىفرِ َٓ  أفْ  لجازَ  ِّْ باعالرُّ  هفَ  يِ كغٓرِ  أصًٛ  (لٌ مَ عْ فُ )
  ٚ ّٚ بٓىٍها  ليَس  ٓفِ تَ ه  َض  ْتكالِ  فْ هِ  راًرافِ  إ ك حاجزٌ  ،فٌ ساكِ  إ  (./أ22/ؽ). اىتٍِ. يعٍ ىِ هَ  غٓرُ  ٌك
ًِ َعفِ  - ِّْ اٖ ككها فْ ىقِم ُّْ اٖ قاؿَ ٌػ(: )216)تصهع  تَ بُ ثْ َٓ  فٛ ٓىبِغْ أفْ  ؛ةً ركهي   اٍَ ىُّ أظُ  :صهع

ّٚ  عْ هَ سْ لـ يُ  (َقَرْعَبٛىةٌ ) أف  كب ،بٌ ر  عَ هُ  ْ  فارس ًُ صمُ ، أ(اِىقُخْزرَ ) ،ككذلؾَ  (ُفْعِٛللٌ )بٍا   كتابِ  فْ هِ  إ
 (.أ/24/ؽ).(2)ِ.اىتٍلٍٓاإ ْت فَ تَ مْ ُٓ  أفْ ْ ىبغِ فٛ َٓ  (؛فِ ْٓ العَ )

                                                           

  .)الىُّكِف(فْ )ؾ(، ك)ـ(، ك)ط(:  (1)
 .(114)صالههتع فْ التصريف  ،( هىقكؿ هف: ابف عصفكر2)
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ص   .6 ْٔ وَ }؛ الدقة قد يعتريٍػا الػّىق  َ َْ  ََكنَ  ل ِ  َدْيِ  ِغِْدِ  ٌِ ََٔجُدوا اهللا َ ؛ و)أ ب ػى 1﴾َنرِهًيا اْخخََِلفًا ذِيِّ  ل
)  ً ػػَٓف فػػْ للا  أف  يكػػوف  كتػػاب  صػػحيًحا غيػػر  كتاب ػػ ًُ كػػٛـَ الُهْعَجِهِّٓ ػػُركَرِة أْف ُٓكاِفػَق كُٛهػػ ؛ فمػػيس بالض 

؛ فعَمِ سبِٓل الِهَثاؿِ  ًِ ًِ اٖكَزاَف، حت ِ ُهَعاِصري  : َضْبِط

ًٚ سػػػألً )اٖصػػػهعْ(: ف  كهػػػا فػػػْ ىسػػػبتً لمػػػػ)الفراء( -  أفّ  تػػػراجـفػػػْ كتػػػب المػػػـ ٓجػػػد الباحػػػث سػػػؤا
ِّْ ٌػػػػ( الُكػػػ207، التقػػػِ بػػػػالفراء)تٌػػػػ( البصػػػرؼ  216اٖصػػػهعْ)ت ؟!. ٌػػػذا السػػػؤاؿَ  ًُ لَ ؟! فكٓػػػف سػػػأَ كف

ػ : أفّ كابُ كالّصػ ُّْ ك: )أبػك عهػرٍ ٌػ لَ ائِ الس  ٌػػػ(. كهػا فػْ شػرح الشػافية، لػػ)ركف الػػدٓف 206)تك الشػٓباى
ًُ: )باذؼ(: أسػػتر ا٘ ػػ ْ   ك: سػػألتُ قػػاؿ أبػػك عهػػرٍ هػػا ىصُّ  ـَ ؟ فقػػاؿ: ٌكػػذا؛ فقػػد  : هػػا اْ٘قَعْىسػػاُس اٖصػػهع
َر َص  ،ًُ بطىَ   . (2)(َريُ دَ كأخ 

ػػا تىػػاَكَؿ الجػػاَربردؼُّ  -  الشػػارح: قػػاؿ: اؼِ الَقػػ رِ ْسػػكَ : بِ (كُس ُبػػطَ رْ القِ )ك( كػػأتْ: كسِ ُبػػطَ رْ القِ كمهػػَة ) كَله 
ٌِ مدَ لِ ] : ٌػػػ( قػػاؿ: )الَقْرَطُبػػكُس(711. لكػػف  ابػػَف َهْىُظػػكٍر)تةِ يَهػػظِ العَ  ةِ اَقػػلمى   اسػػـٌ  ًُ أى ػػ :دِ رِّ َبػػالهُ  فِ َعػػ[، كَ ةِ ي ػػا

َيػػػػػػػػػُة، ٌِ ا ػػػػػػػػػدٓدُة؛ العظيهػػػػػػػػػةُ  الى اَقػػػػػػػػػةُ : ْسػػػػػػػػػِرٌَاِبكَ  ك)الِقْرَطُبػػػػػػػػػكُس(، الَقػػػػػػػػػاِؼ، ِبَفػػػػػػػػػْتحِ  الد  َهػػػػػػػػػا َهث ػػػػػػػػػلَ  الش  ٍِ  ِب
ٌَُها ،ٌػ(180سٓبكيً)ت )ت كَفَسر  ُّْ َٓراِف  (.أ/24/ؽ) .(3)ٌػ(368السِّ

، أك أك عدـ ىسبة الهىقكؿ لصاحبً استخداهً صيغ التهريض كثيًرا, هثل: )قالوا, وقيل...(: .7
 لهصىفً، هع ا٘طالة فْ التعمٓق، كالتعمٓل فْ ٌذا الهىقكؿ، هثالً:

َٖ  ٓػرِ ثِ كْ تَ لِ  اؿَ غَ تِ اْٚشػ أف   ـُ ٌِ كْ كفػْ بعػض الشػركح هػا ُٓػ) قكلً: -  أفْ  بُ ِجػَٓ  ذْ إِ  عِ ِضػكْ فػْ ٌػذا الهَ  افِ زَ كْ ا
ػػػػي   ػػػػك هُ  ،ؾإلػػػػِ غٓػػػػر ذلػػػػ اؿِ بالػػػػذ   ةً كهػػػػر   ،بالظػػػػاء ةً بالطػػػػاء، كهػػػػر   (لَ َعػػػػطَ فْ )إ تػػػػارةً  اؿ  ق  ٍض إلػػػػِ ْفػػػػٌك

 (.ب/10/ؽ،.... )اٚستثقاؿ
َٖ كً  ،ةً ه  َضػ ةَ َحػتْ كا الفَ لُ دَ ْبػأَ  ـ  ثُػ]: ًِ فْ حاشٓتً عمِ قكِؿ الجاَرَبْرِدؼِّ َقْكلِ كك - ػى  اله  و   [:ااكً كَ  فَ ِلػا  ف  أَ  :وؿ  ق 

 ًِ  (.أ/64/ؽ. )اٌَ رِ سْ كَ بِ  (ٓفَ ِٓ مذَ ال  )كَ  ،اءِ اليَ  ِـّ َض بِ  (كفَ ُٓ ذَ الم  ) ؼ(:الذِ ) عِ هْ ْ جَ فِ  كؿُ قُ يَ  سػِػٓػػَبػػَكيػْػ
ًٛ لمى  ]: ًِ فػػْ حاشػٓتً عمػػِ َقػػْكِؿ الشػارحَقْكِلػكك -  ؛فيػػً ىظػػر :قػػاؿ شػارحٌ ) [:قػػيضِ عمػِ الى   قػػيضِ حهػػ

ػػػػك ٚ ُٓ  ،هعىػػػػكؼ   التضػػػػاد أهػػػػرٌ  ٖف   ػػػػ بُ كِجػػػػٌك الحيػػػػاة )ا كهػػػػا فػػػػْ ًظػػػػفْ ا لَ َهػػػػٍِ ائِ ىَ بِ  ادَ َحػػػػتِّ ٓف اِ د  بػػػػٓف الضِّ
ًٛ  (،كالههات  (.أ/13/ؽ(. )رِ أخَ  دُّ ا ِض هَ ٌُ أحدَ  ف  ؛ َِٖ ةٌ دَ احِ ا كَ هَ ٍُ تُ ىَ زِ ) :فإىً ٚ يقاؿ ؛هث

                                                           

 .[82الىساء:]( (1
 .(1/236)جشافية الركف الدٓف، شرح  (2)

 .(6/173)ج ( ابف هىظكر، لساف العرب(3
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 : م وب  األ  اله ط م ب  الث اه ف  م يه ي  ت  الس  ه اع ة  عىد  ع    :ابف  ج 
ٍ الحاشػػػية   يفابػػػف  جهاعػػػة   مَب ػػػػأس .1  غ ر اب ة  َال ,األ ه ث م ة ض  اإليضاح  ب ب ع  َه ب سّ ط  هع  ؿ ,س 

ً  ؛في ذلك ً  لمهتعمهػػيف يقدّ ن ألىّ  ًُ  . فكػػافحاشػػيت  ًِ  ْػػػف هىٍُجػػ  عمػػِ شػػرِح الجػػاَرَبْرِدؼِّ هىًٍجػػا حاشػػِٓت
،  َىصَّ ُكػػػػرُ َْٓذ فٍَتعميهيًّػػػػا؛  ًِػػػػػعم َََُٓعمُِّقالَجػػػػاَرَبْرِدؼِّ ، أك ِبَتْفِصػػػػٍٓل،  بِإٓجػػػػاٍز غٓػػػػرِ  ٓ ًِ  ُكػػػػرُ َْٓذُهِخػػػػلٍّ  فيػػػػ
ِّ ُخَٛصَة ، ِهػػػػْف ال الرَّْأ ّْ ػػػػْرِف َِٓ ُدَِوص  . كهػػػػا فػػػػْ هخطكطتػػػػً التػػػػْ شػػػػرَح فٍٓػػػػا القكاعػػػػَد َتْط ٍؿ ُهِهػػػػلٍّ

ْغَرػ، ٚبف  ٌشاـ)ت ًُ ألفاَظ كهصطمحاِت الُهَعمِِّهَٓف، كها فْ قكلً: (1)ٌػ(761الصُّ . َفَيْكُثُر استخداُه
ػػػػػر  ع   د  ق ػػػػػو  ) ػػػػػى  ت  ف  (، كفػػػػػْ قكلػػػػػً: )ت  ف  (، أ/18/ؽك) (،ب/61/ؽ(. )فميتػػػػػدبرك) (،فميتأهػػػػػلك) (،ً  ب 
 (.أ/10/ؽك)
ً  تعميهػػي   .2 ً  اإلعػػراب  كثيػػًرا؛ ألّف ٌدف ػػ ، َفُيَعػػدُّ ا٘عػػراُب ِهػػْف كسػػاِئِل الّتهػػريِف ِلمطمَبػػِة؛ واسػػتخداه 

ًُ َىْحِكي ًة َصْرِفي ًة:   فكاَىْت ِبَحقٍّ َحاشُٓت
ػػكقكلػػً: ) - هػػا هرفكعػػاف بػػالظ ْرِؼ قبمٍهػػا؛  ر  بػػً  عمػػى الخفعطف  ّـِ، ٌك ِهػػْف َعْطػػِف الَخػػاّصِ عمػػِ العػػا

؛ حٓىئػػػٍذ اسػػػتقر  َقْطًعػػػا، أك باٚبتػػػداِء،  ًِ ـ  ٚعتهػػػاِدِي عمػػػِ الهكصػػػكِؿ كُهَتَعم ِقػػػ ػػػد  ػػػر  ه ق  ب  ػػػو خ  ُؿ ٌو . كاٖك 
ـِ كالت ػػػْأخِٓر، كُيَؤيِّػػػُديُ  َْٖصػػػَل عػػػدـُ التقػػػدي (. الجهمػػػة  الهعطوفػػػة  ٌىػػػا هىاسػػػبُة  -أيًضػػػا – َأْرَجػػػُح؛ ٖف  ا

 (.أ/2/ؽ)
 : عرض  الهسألة في صورة سؤاؿ وجواب .3
 ىسػب  ي   أف   ز  جػو  ال ي   ـ  ل ػ فىقػوؿ   (؛كؿٍ ُعػفُ )ف ِهػ رٌ ٓ ػغَ الػذؼ هُ  (كعٍ ُمػفُ )إلِ  ىسبُ كالثاىْ: قد ُٓ ) كقكلً: -

 اٖصػػلِ  ةَ َلػػزِ ىْ هَ  ؿُ ىػػزِ َٓ  التغٓٓػػرِ  دَ َعػػبَ  ًُ أى ػػالثػػاىْ ب فِ َعػػ ٓػػبَ جِ فأُ  ؛الثػػاىْ ٖصػػالةِ  ؟ؿ  و  األ   إلػػى الثػػاىي دوف  
كِلقائػػػػٍل أْف يقػػػػكَؿ: إذا ُكِقػػػػَف عمػػػػِ )َجَعَفػػػػٍر( بغٓػػػػر ) ككقكلػػػػً: (.أ/15/ؽ) .(فيػػػػً (ٌكػ)فٍػػػػك فيػػػػً كػػػػ

ًٛ )التضػػعِٓف فٍػػك ٓرجػػُع إلػػِ اٖبىيػػِة؛ ٖف  )َجْعَفػػًرا(  ذا ُكِقػػَف عميػػً بالتضػػعِٓف  (َفَعَمػػ بػػػ)اّلٛهٓف(، كا 
ًُ بػأف  تغٓٓػَر  (2)(ل  َفعمَ )فيككُف  ذا البىاُء غُٓر البىاِء اٖكِؿ؟ كيهكػُف أْف َُٓجػاَب عىػ بثٛث )ٚهات(، ٌك

ـَ يَ ىْ البِ  ـَ قد يككُف راجًعا إلِ اٖبىيِة؛ فُعِم ـِ ٚ ِهَف الكقِف، كقد ُذِكَر أف  ا٘دغا ِة إى ها َحَصَل ِهَف ا٘دغا
 . (/أ6/ؽ) .(أف  الكقَف ِهَف اٖحكاِؿ ُهطمًقا

 لُ ْقػىَ  :كؿَ ُقػيَ  أفْ  لٍ اِئػقَ لِ  [:بٍػا دٍّ تَػعْ هُ  غٓػرُ  العارضػةُ  ]كالحركػةُ  فْ حاشٓتً عمػِ  َقػْكِؿ الشػارح: ككها -
 باليػاء الهبدلػة   د  ت ػبٍػا كهػا اع   عتػد  ي   ـ  ل   ـ  فم   ،ةٌ ٚزهَ  فٍْ حٓىئٍذ عارضةٌ  ؛بٌ جِ اكَ  لٙدغاـِ  يـِ الهِ  ةِ كَ رَ حَ 
 (،ِ هللاَ َشػخْ أَ )فػْ  ةُ َكػرَ الحَ  تِ كليَسػ ؟عمى هػا سػبق يػػبػػويػػًعمى هذٌب سػػ (جاءي)الٍهزة في  ف  ه  

  (.أ/16/ؽ؟ )ٚ ٓخفِكها  .اٍَ هثمَ  يِ كىحكِ 

                                                           

 : )لٕيات الكاردة(.( تحقٓق: د. ٌشاـ الشكيكْ، جاهعة الخمٓل. هع زيادة إعراب1ً)
 .ٌكذا فْ )ؾ(، ك)ـ(، ك)ط(  (2)
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 ؼالػذ لِ ْعػالفِ  ،(ةِ َبػالَ غَ الهُ  لِ عْ فِ ػ)ِبػ يػدُ رِ ُٓ  :أؼ ؛[ةِ َبػلَ اَ الهغَ بِ  ِْىػعْ ]يَ  فْ حاشٓتً عمػِ َقػْكِؿ الشػارح: ككها -
 ْىهَ ارَ َكػ): كَ ْحػىَ  ،لِ بَ قْ تَ ْسػالهُ  كأ ْفػْ الهاضػ بِ الِ الغَ  إلُِهْسَتِىًدا  ةِ مَ اعَ فَ الهُ  ِعم اؿِّ الد   لِ عْ الفِ  دَ عْ بَ  رُ كَ ذْ ُٓ 
ػذا البِ  :(1)ٓلِ ٍِ ْسػالت   ْقاؿ ف (.ًُ هُ رِ كْ أُ ك  ْىِ رهُ اِ كَ كيُ  ،ًُ هُ رِ كْ أُ كسَ  أك ًُ تُ هْ رَ كَ فَ  دٌ يْ زَ   ٍّْ ِٛثػثُ  لِّ فػْ ُكػ دٌ رِ ط ػهُ  اءُ َىػٌك
َٚ  ،ٌذا كفُ كُ يَ  ءٍ ْْ شَ  لِّ ليس فْ كُ  :سٓبكيً ؿُ كْ قَ  يًِ افِ ىَ  ُٓ كَٚ  ،رِ سْ الكَ  ـِ زِ مْ هُ  فْ هِ  اؿٍ خَ  اٍـّ تَ  ؼٍ رِّ َص تَ هُ   ـْ اٌُ رَ تَ  أ
 (.ب/27/ؽ؟ )ًُ تُ بْ مَ غَ بِ  ًُ ىْ عَ  ءً ىاغَ تِ اسْ  (؛ًُ تُ عْ زَ ىَ فَ  ْىِ عَ ازَ ىَ ): كفَ كلُ قُ  يَ َٚ 
ػػرٍ  .4 ج  ػػع  أّف ابػػف  ح  , ه  ػػاز  ً  إلػػى اإليج  م ػػ ي  ػػاز   ه  يػػد  اإليج  ً  ال  ي ج  ػػ ى  ػػِر ٌػػذي قػػاؿ  ع  ، قػػْد َيُكػػكُف فػػْ َغْٓ

 الَهْخُطكَطِة.
5.  : ه ل  , أو تفصيل  اله ج   التفصيل  بعد  اإلجهاؿ 
أصػكلٍا بفػاء، كثاىٍٓػا بعػٓف،  ؿَ كا كزف الكمهػة قػابمكا أك  ا راُهػلّهػ :ؼْ أَ  ([؛فعػل)لفػع  فكضعكا لذلؾ] -

ػػػكثالثُ  ،اًىػػْٓ ، كثاىٍٓػػػا عَ فػػاءً  اٖصػػػكؿِ  ؿُ ِ أك  ه  َسػػفمٍػػذي الهقابمػػػة يُ  ؛كثالثٍػػا بػػػٛـ ٍَ َٚ  ،عٍػػػاككػػػذا رابُ  ،هػػاً ا 
ٛ   كالعػػٓفُ  كاىػػا كهػػا سػػيأتْ، كيسػػاكؼ الفػػاءُ  فْ ا إِ ٍَ ُسػػكخاهِ   ،الكمهػػة فػػْ حالٍػػا هػػف حركػػة صػػكؿَ أ ـُ كالػػ

 .(أ/9/ؽ) .ا فْ التقديـ كالتأخٓرٍَ مِّ حَ ككذا فْ هَ  ،كسككف 
ـ:  .6  ٍ ى  ل  ع  ياًل, إذا لـ يفع ل  ذلؾ ه ف  ى ق  ص  اف ًة وت ف  أ ل ة  إ ض  يد  في اله س   ي ز 
ًِ عمِ  َقْكِؿ الشارح:  - ػ ؿُ ك  أَ  فْ كُ لـ يَ  ]فإفْ كها فْ حاشِٓت فػْ  ةِ الهػد   لُ ْثػهِ  ؼُ ذَ ْحػفػٛ يُ [ ةً د  َهػ ٓفِ ىَ اكِ الس 
 (،فْ دُ َلػ) كفُ كُىػ ،فْ بَ رِ ْضػاِ  :أؼ ؛بفػتح البػاءِ  (لَ ُجػالر   بَ رِ اْض ) :كَ حْ ىَ  ،ةِ يفَ فِ الخَ  ٓدِ أكِ الت   كفُ كبًا ىُ جُ كُ  ؼِ ذْ الحَ 
ًٛ فْ قكؿِ قَ  ثابتةً  ٌذيِ  جاءْت  دْ ، كقَ (باحِ الص   فِ دُ لَ  فْ هِ  ًُ تُ ْٓ أَ ها رَ ) :كَ حْ ىَ   :(2)راعِ الش   مي

ي ر ي   ٍ ة  ف ي ظ  د  ٍ ض  الرّ ع   تىت 
 ر  ي  ص  إلى الع   ر  ٍ  الظ   ف  د  هف ل  

 ﴿ :ركٍ هْ أبْ عَ  فْ عَ  ؼَ كِ ا، كها رُ كيىً ىْ تَ  فِ اٖلِ  ؼُ ذْ ا حَ شاذًّ  -أيضاً  –كجاء 
َ
 ،(3) ﴾دُ ٍَ الصا  اهللُ  دُ حَ أ

 ةُ عهارَ  أَ رَ كقَ  ،ـْ ٌُ هاؿ، كغٓرُ ك الس  ، كأبُ ٍّْ مِ عَ  بفُ  ، كزيدُ ثهافَ عُ  بفُ  افُ أب   -اأيًض  – أَ رَ قَ  ًِ بِ كَ  ،يفِ كِ ىْ الت   ؼِ ذْ حَ بِ 
ِ شَ  ُو ييْ  اىَّ ََّل وَ . ﴿يُ كغٓرُ  ،دُ رّ بَ عػقػػٓل كها ركاي عىً الهُ  بفُ  ، (ارِ ٍَ الى  ) بِ ْص ىَ كَ  ،كيفِ ىْ الت   ؼِ ذْ حَ بِ  (4)﴾ارَ َٓ اِلَّ  قُ اة

 [: ]الكاهل(5)قاؿ الشاعر

                                                           

 (.469ابف هالؾ، شرح التسٍٓل )ص (1)
 .(200ص/4ج) اٖعظـ كالهحيط البٓت هف ]الرجز[، بٛ ىسبة، أىشدي اٖصهعْ. ابف سٓدي، الهحكـ( 2)
 .[2 -1( ]ا٘خٛص:3)
 .[40( ]يس:4)
بػػف .الُخزاعػػْ فػػْ التٍػػذٓب البٓػػت هػػف ]الكاهػػل[، لهطػػركد (5) ػػرؼ، تٍػػذٓب الِزَبْعػػرػ فػػْ  الصػػحاح. ٚك  اىظػػر: اٌٖز

رؼ، الصحاح(60ص/6ج) المغة  .(254ص/1ج) ، كالجٌك
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ػػػػر   ه  ً  ع  ـ  الث ريػػػػد  ل قوهػػػػ ػػػػ ٌ ش   و ال ػػػػذ ي 
 

ت وف    ػػػػػػى  ػػػػػػة  ه س  جػػػػػػاؼ   ور جػػػػػػاؿ  ه ك   ع 
 

 ـْ عَ ىَ  .ًُ ثباتُ إِ  . اىتٍِ. كالقياُس ةٌ غَ لُ  -اقً مَ طْ هُ  ٓفِ ىَ اكِ الس   ٚلتقاءِ  - ؛يفِ كِ ىْ الت   ؼُ ذْ : حَ ُّْ هِ رْ الجِ  كقاؿَ 
 ،البصريٓف ؼِ أْ عمِ رَ  (زيداي ـَ َٛ ا غُ كَ ) (،زيدٍ  ٛـَ غُ ) :ةِ بَ دْ فْ ىُ  ؾَ كقكلِ  ،ةِ بَ دْ ا فْ الىُّ هَ ٍِ ٚلتقائِ  ؛ًُ فُ ذْ حَ  دُ رِ ط  يَ 
 دُ ىْ ٌِ )، ك(عهركٍ  بفُ  دُ يْ زَ  جاءَ ): كَ حْ ىَ  ،كذلؾ (ابىةٍ ػ)أك بِ  ،ـٍ مَ افًا إلِ عَ َض هُ  (ابفِ ػ)بِ  كِؼ كُص الهُ  ـِ مَ العَ  فَ هِ كَ 
 :أؼ (؛ـُ كْ القَ  ِت ىَ سْ أَ ): اؿُ قَ يُ . كَ يفِ رِ الش   بِ سَ ْ الى  فِ  عِ اقِ الكَ  (1)ـٍ اشِ ٍَ لِ  كَ ٌُ  :فْ البٓتِ  (كعهرُ )، ك(رٍ كْ بَ  ةُ ىَ ابْ 
 ب/(.108)/ؽكا. بُ دَ جْ أَ 

كتىصف  ،...تستدرؾ ها أجهمًككاف قد أشار إلِ ذلؾ فْ هقدهة حاشٓتً فْ قكلً: )حاشية... -
؛ فٍك  ،ةٍ ه  ٍ  ه   وزوائد  ، ةٍ جه   هىً كلً، هع فكائدَ  ًِ هف أصحاِب ...(. ككاف ٌذا اٚستطراُد فْ َهَحمِّ

 . ، كا٘طىاِب َغِٓر الُهِهلِّ  ا٘ٓجاِز َغِٓر الُهِخلِّ
(، فّصل الهجهل، أك كّضح عمكـ اٖدبكها فْ تفصٓمً لعمكـ اٖدب، عىد قكؿ الشارح: ) -

عمًها هقسهًة إلِ قسهٓف: )اٖصكؿ،  عشر ْاثى (،ا أك كتابةً لفظً الهبٍـ، فعّد عمكـ اٖدب )
 كالفركع(. 

فعمـ  -5 فعمـ الهعاىْ -4فعمـ الى ْحك،  -3، فعمـ الت ْصِريف -2 ،عمـ المغةف -1: أّها األصوؿ 
 . فعمـ القافية -7 ،فعمـ العركض -6البياف، 

فعمـ إىشاء  -10فالعمـ الهسهِ بقرض الشعر أك بالهىثكر،  -9فعمـ الخط،  -8 :ا الفروعوأه   
 (.ب/3/ؽ. )التكاريخفعمـ  -12 ،فعمـ الهحاضرات -11الىثر هف الرسائل كالخطب، 

                                                           

عبد الهطمب جد الىبْ ملسو هيلع هللا ىلص، ككاف ٌاشـ يسهِ عهًرا، فسػهكي ٌاشػها ٖىػً كػاف ٍٓشػـ  كالد هىاؼ عبد بف لٍاشـ (1)
 بػٓف الخػٛؼ هسػائل فػْ بػك البركػات كهػاؿ الػدٓف، ا٘ىصػاؼاٖىبارؼ: أ الثريد لقكهً كيطعهٍـ فْ الهجاعات.

 .(2/545ج) كالككفٓٓف البصريٓف الىحكيٓف
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 بحث الثاىياله  
ف ي ة   ال  ائ ل  الخ  ه اع ة  ه ف  اله س  ق ف  ابف  ج   ه و 

ؿ  اله ط م ب     اعتراضاتً: :األ و 
1.   ً : اعتراض   ً ت  ئ  ط  وف  الت صريح  ب ت خ  ً , د  , وتصويب    عمى الشارح 
 الهخاطػػبَ  ؛ ٖف  ا لػػيس بقٓػػدٍ ٌػػذ [ؾَ ىفِسػػ فْ َعػػ َقػػْكِؿ الشػػارح: ]إذا أخبػػرتَ   كهػػا  فػػْ حاشػػٓتً عمػػِ  -

َِ ْمػػقُ ) :كَ ْحػػىَ  .كػػذلؾ ا ،بفػػتح التػػاء (َت إذا ) :كلٍػػذا قػػاؿ فػػْ الشػػرح الهىسػػكب إلػػِ الهصػػىف ؛ككسػػٌر
 أ/(.18)/ؽ .دٌ ْٓ قَ  ًُ أى   ـَ ٌ  كَ تَ  ُٓ ٛ  ئَ لِ  ؛ِلَ أكْ  لكافَ  (؛يِ كىحكِ ) :، كلك قاؿ الشارحيِ كىحكِ  ،ؾَ عف ىفسِ  أخبرتَ 

، ٚبػػػػػف الىػػػػػاظـ، بػػػػػدر لػػػػػب فػػػػػْ الػػػػػرد عمػػػػػِ تصػػػػػريف ابػػػػػف الحاجػػػػػبككػػػػػاف ُهَحقِّػػػػػُق: )بغيػػػػػة الطا -
تحقيقػػً: )أىػػً كػػاف هػػف هػػىٍج  ، كػػاف قػػد ذكػػر فػػْ، تحقٓػػق: حسػػف أحهػػد العثهػػافٌػػػ(686الػػدٓف)ت
ًُ بػػدفع اٚعتػػراض عمػػِ الهصػػىف، كالػػذ ْكِد عىػػً، كلػػك ألجػػأي ذلػػؾ إلػػِ  الجػػاربردؼ فػػْ شػػرحً عىآتُػػ

َج ابِف جهاعَة كاَف ُٓىاِقُش ُرُدكَد الجاَرَبْرِدؼِّ  ٍَ ِعَٓف(.َتَكمٍُّف َشِدٍٓد. فْ حَِٓف أف  َهْى  ؛ َفُيْسِقَط الض 
 :كقٓػػل]: ، فػْ حاشػٓتً عمػػِ  َقػْكِؿ الشػارحعٛهػات القمػػبكهػا جػػاء فػْ  التػرجيح هػػع التعميػل: -

ػ. ٌػػ(850)تهشػِ عمػِ ٌػذا الشػٓخ ىظػاـ الػدٓف[ ؼرَ ْعػيُ  :ٌك هتعمق بقكلً  فػي قػوؿ   ح  وعميػً األص 
ػعمى األ  ) :ف  ػػػى  ػػػ  صاله   ٌػػ( 720)ت بعػدزدؼػػػػٓػػػب الك  ػػػػكص ،سػػيػػبػػويػػػً ب  ػػػػذٌػػػهِ ػػػػإل ارةٌ ػػػػإش (:حّ  ص 
 (.   ب/16/ؽ) هف الكجٍٓف. ًّ كُ 
 ٓىئػػذٖىػػً ح[؛ ةِ ؼ إلػػِ هىػػع الصػػرؼ هػػف غٓػػر عم ػػدِّ ؤَ ٚ ُٓػػ]: الشػػارحكهػػا فػػْ حاشػػٓتً عمػػِ  َقػػْكِؿ  -

ػػػك هىػػػعُ   ٌػػػػ(189)تالكػسائػػػػػػْ هػػػذٌبُ  :اهَ ٌُ أحػػػدُ  ٓػػػؤدؼ إلػػػِ هػػػذٌبٓف: ػػػ ٌك ػػػغَ  فْ ِهػػػ ؼِ رْ الص   .ةٍ م ػػػعِ  رِ ْٓ
ػك هىػع الصػرؼ بِ  ٌػ(207)تالػػػفػػػراءِ  هذٌبُ  :رُ كأخَ  طمقػًا ٚ هُ  بِ ْمػالقَ  ؾَ رْ تَػ ٌػذا أف   فْ ِهػ ـَ ِمػعُ فَ  ؛ةٍ م ػعِ ٌك

َٖ  .هػذٌبٓف ؼ إلػِ أحػدِ ؤدِّ بػل ُٓػػ ةٍ م ػعِ  بغٓػرِ  رؼِ الّصػػ ؼ إلػِ هىػعِ ؤدِّ ُٓػ ػ عُ ْىػهىٍهػا هَ  حُّ َصػػكا  فْ ِهػػ ؼِ رْ الص 
قػػػًا مِّ عَ تَ هُ  يكػػػكفَ  أفْ  ٚك ٓجػػػكزُ (. بػػػأداءِ ) :قػػػًا بقكلػػػًتعمِّ هُ  (حِّ عمػػػِ اَٖصػػػ) :يكػػػكفَ  أفْ  بَ فكَجػػػ ؛ةٍ م ػػػعِ  ٓػػػرِ غَ 

ٚ   ٚك يظٍرُ  ،اى  ٓ  ا بَ هَ لِ  (؛القمبُ  ؼُ رَ عْ يُ ) :بقكلً  بها ٌك هذٌبُ  مبُ القَ  ؼَ رَ عْ يُ  أفْ  ًُ مُ كحاِص  .لِ أهُّ  بالت  لؾ إ
 .الكػسائػػػػػْ هػػذٌبُ  :هاٌُ أحػػدُ  إلػػِ هػػذٌبٓف:  القمػػبِ  ـِ دَ ػ فػػْ َعػػد  أَ  بُ ْمػػالقَ  رِ د  َقػػلػػك لػػـ يُ  ًُ ؛ ٖى ػػسػػٓػػبػػكيػػػػً

 إفْ  ؛ئُ ٓػجِ ا َٓ َهػلِ  ؛حُّ َصػأَ  الػػػفػػػػراءِ  هػذٌبِ  ِبالىسػبة إلػ الكػسائػػػػْ هػذٌبَ  كلكػف   .الػػػفػػػػراءِ  هذٌبُ  :رُ كأخَ 
 (./ب16/ؽ) هىٍها. ح  َص أَ  سػػٓػػبػػكيػػً كاف هذٌبُ 

 : يل  فص  , والتّ عميل  التّ , ه ع  الحاجب ابف والهصىف, الجاربردي الشارح عمى اعتراضً .2
ذا ىَ ]: ًِ قكِلػػػعمػػػِ  - ًِ  ([ؼّ كِ َسػػػقُ ) :تَ ْمػػػإلٍٓػػػا قُ  تَ بْ َسػػػكا  ػػػجْ كِ  فْ ِهػػػ رٌ َظػػػىَ  كفيػػػ ِ قتَضػػػهُ  ا: أف  هَ ٌُ : أحػػػدُ فِ ْٓ ٍَ
فػٛ  فٍ ٓ  َعػهُ  ا لشػخصٍ ًهػمَ عَ  يكػكفَ  أفْ  ٓجػكزُ  ًُ : أى ػًُ . كجكاُبػبُ سَ ىْ ُٓ  ـ  ، ثُ يِ إلِ كاحدِ  الجهعُ  د  رَ ُٓ  أفْ  اسِ يَ القِ 

 إليً.  حاجةَ 
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إلِ الثاىْ  ىسبَ ُٓ  أفْ  زُ جكُ ٚ َٓ  ـَ لِ  :فىقكؿُ  (؛كؿٍ عُ فُ )ف هِ  رٌ ٓ  غَ الذؼ هُ  (كعٍ مُ فُ )إلِ  ىسبُ ْ: قد ُٓ كالثاى 
َٖ  دكفَ  فٍػػك فيػػً  ؛اٖصػػلِ  ةَ َلػػزِ ىْ هَ  ؿُ ىػػزِ َٓ  التغٓٓػػرِ  دَ َعػػبَ  ًُ بأى ػػ :الثػػاىْ فِ َعػػ ٓػػبُ جِ فأُ  ؟الثػػاىْ ٖصػػالةِ  ؿِ ك  ا
 (.أ/15/ؽ)فيً.  (ٌكػ)ك
َٚ  :ًِ َقْكلِ ككذلؾ عمِ  - ًِ افِ ىَ  تُ ]  ؛ٓػلِ مِ عْ الت   كدِ ُجػِ كُ َمػعَ  ؿُّ دُ  َٓػْ َٚ افِ َىػالت   ـَ دَ َعػ ف  َِٖ  ؛ر  ظ ػى   ي  يػر  ر  ق  ي ت  ف  [ (1)يػ
ػػالم   ،ٓػػلِ مِ عْ الت   كدِ ُجػػكُ  ـُ َظػػعْ أَ  كبُ ُمػػطْ الهَ كَ  .ُـّ َعػػأَ ْ افِ َىػػالت   ـَ دَ َعػػ ف  َِٖ   فِ َعػػ ًِ كِجػػرُ خُ لِ  عٌ اىِ َهػػ ًُ ى ػػإِ  :اؿَ َقػػيُ  فْ أَ  ٚ  إِ  ـ  ٍُ
 (.ب/48/ؽ) .ْافِ ىَ الت   ـِ دَ عَ  افُ يَ بَ  يًِ فِ كْ يَ فَ  دؿٌ تَ سْ  هُ َٚ  ،دِّ الحَ 
؛ (ذكػري) :يقػوؿ يىبغػي أف   [كػرارا أك ٚ يغىْ عػف الت  إذ ذكرٌَ ] كفْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: -

 (.أ/9/ؽ.)رٌ ك  ذَ كلفع اٖصكؿ هُ  .عمِ ها ٚ ٓخفِ (هعىاي)ٚ إلِ  (،لفظً)الضهٓر عائد إلِ  ٖفّ 
ُّْ  الحػػػرؼُ ] كفػػػْ حاشػػػٓتً عمػػػِ َقػػػْكِؿ الشػػػارح: -  ض  ق ػػػى   [الكمهػػػةِ  فػػػْ تصػػػاريفِ  تَ َبػػػهػػػا ثَ  اٖصػػػم
ٍػا زائػدة، كأجٓػب بػأف الهزيػد أى   عَ هػف تصػاريفً َهػ ءشػْفػْ  سػقطُ إذ ٚ يَ  (؛االىطػالؽ)في  (الىوف ػ)ب

 (/ب9/ؽ) فمٓتأهل . .تثبت فْ جهيع التصاريف ٍافحٓىئٍذ ٚ تصدؽ أى   ؛هأخكذ هف الهجرد
(، أ/11/ؽ... )فمك قاؿ [ؿَ ايق ِ أفْ لَ اٖكْ [، أك ]يقكؿَ  ِ أفْ لَ اٖكْ ] كفْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: -
 (./ب11/ؽك)
ً  ه ف  ): يقكؿ ابف  جهاعة، ُهَعقًِّبا عمِ شرح الجاربردؼ - ـ  أكثر  هى ذا الوزف  ه ف  الع م  فمو قاؿ: ٌو

ـ   (.ب/11/ؽ) .(كاف صواًبال غير  الع م 
ػي هتحركػة :ى أف يقاؿل  و  األ  ككذلؾ قكلً: ) - ٚك يهكػف  ،فػاءً  اكفُ الّسػ فصػار الجػيـُ  ىقمػت الػواو ٌو

ا بالفتح ،اٚبتداء بالساكف ِّْ  الفاءِ  كلككىً حركةَ  ؛لككىً أخف  ؛ فحركٌك  (.ُجك ة) فصارَ  اٖصم
ر  هجاًزا؛  :-أيًضا –كيقكؿ ابُف جهاعَة  - ؼ  فكاف أولىفمو قاؿ: ل ق  ا ه ف  الط ر   ٍ  ب/(.221. )/ؽب 
ً  )خبر  هبتدٍأ( هحذوؼٍ  ,( عمى الهدحب  يّ  )ط   ب  ص  ى ى  ل  و  واأل  ككقكلً: ) - ، فٓتعٓف حٓىئذ فْ أو رفع

ٌَُها، ٚك ٓجكُز اّٚتباُع؛ ٖف    (.ب/2/ؽ(. )عِ بَ ت  عمِ الهُ  ـُ د  قَ تَ ٚ َٓ  (2)الهقطكعَ الهكعكِد أحُد
 ٓرِ غِ ْص ْ تَ فِ  ْت اىَ كَ  ْالتِ  ةَ ه  ض  ال ْؼ:أَ  [؛رِ دْ الص   ةَ ه  كا َض الُ زَ أَ فَ ] ْكِؿ الشارح:كفْ حاشٓتً عمِ قَ  -
َٖ ٍَ ىْ كا هِ ُض ك  عَ كَ  ،اىَ ٌُ  اتِ بَ رَ عْ الهُ  ِ مَ عَ  (اذَ )ك(، اتَ ) فْ هِ  اؿِ الذ  كَ  ،الياءِ  ةَ ه  كا َض الُ زَ أَ  كْ أَ  ،يِ رِ ْ آخِ فِ  فَ لِ ا ا
 ّـ  الض   ؾ  ر  ت   ف  وا ه  ض  و  ع  و   ,اه  ٌ  ر  د  وا ص  ه  ض  ي   ـ  ل  ) :اؿ  ق   و  ل  و   ،اتِ بَ رَ عْ الهُ  اسِ يَ ِ قِ مَ عَ  كفَ كُ يَ  فْ أَ  ٓرِ دِ قْ تَ 
  (./ب63/ؽ) .يءش   ً  ت  ار  ب  ى ع  م  يرد ع   ـ  ل   (؛ي  ر  ي آخ  ف   ف  ل  األ  

                                                           

ية، كالهراد بً الهكت. كأؼُّ (1 ية أكبر هىً، ٚك التصغٓر الذؼ لمشفقة، كها يقاؿ يػا بىػْ، كأجٓػب  ( )صغ ر الدٌا دٌا
يػػة إذا كاىػػت عظيهػػة كاىػػت سػػريعة الكصػػكؿ؛ فا لتصػػغٓر لتقمٓػػل الهػػدة، كبػػأف الهػػراد بػػأف عػػف اٖكؿ : بػػأف الدٌا

أصغر اٖشياء قد يفسد اٖهكر العظاـ؛ فحتف الىفكس قد يككف باٖهر الصغٓر الذؼ ٚ ٓؤبً بً. كعػف الثػاىْ 
ـَ قمػتـ : بأىػً لػيس فيػً التقمٓػل؟ فػإف الشػفقة ٚ تىافيػً. شػآٌف، هجهكعػة الشػافية شػرح  ،بأىً داخل فْ الحد. كِل

 .(328)ص الجاربردؼ
 ( ٌكذا فْ ىسخة )ؾ(: )الهقطكع(، ككذلؾ فْ الىسخة )ـ(، أها فْ ىسخة )ط(: )الهتبكع(.2)
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ػفمػو قػاؿ اله  )هثػل قكلػً: : فْ عمِ ابف الحاجب الجاربردؼكها اعترض  -  (فعمػوؿ ـ د  ع ػل  ) :ف  ىّ  ص 
 (.أ/12/ؽ. )(لكاف أولى (لىدور فعموؿ) :بدؿ قولً

 :عمػِ تقػدٓر هػا قٓػل :أؼ [؛يمـز عمى ٌذا التقدير -اأيًض  -و] كفْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: -
جهيػع هباحػث المغػة  يكػكفَ  أفْ  ـُ زَ ْمػَٓ  ـِ ِمػالكَ  بػً أبىيػةُ  ؼُ رَ ْعػيُ  ـِ ِمػالكَ  أبىيػةِ  بػً أحػكاؿُ  عرؼُ يُ  أصلٍ  كل   ف  أ

اُسػػفْ ىَ  ٌػػْ اٖبىيػةِ  مغػةِ الُّ  هباحػػثَ  فػػْ التعريػف؛ ٖف   داخمػةً   :بٍػػذا التقػػدٓر الهػرادُ  :قػػاؿ  ي   ى أف  ل ػػو  واأل  ، ٍَ
ًِ  إسػػىادًا إلػػِ الهضػػاؼِ  إلػػِ الهضػػاؼِ  ا٘سػػىادُ  يكػػكفَ  أفْ  ٌػػك تقػػدٓرُ  هعىػػِ  ، أك تقػػدٓر أف يكػػكفَ إليػػ
 . أ/(7)/ؽ .فْ الحدِّ  فِ ْٓ مَ داخِ  يًِ إل كالهضاؼِ  الهضاؼِ 

ً تقدـ أكائل الكتاب أى   :اؿَ قَ  فْ هَ  يظٍر كجًُ  [فعمِ ٌذا الهذٌب] كفْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: -
 لػفِ بخػٛؼ اٖ صػٓفٍ حَ  غٓػرُ  زٌ حػاجِ  لفِ اٖ غٓرُ  الساكفَ  ف  كقد يهىع ها قالً الشارح ٌىاؾ ٖ ،اءُ ر  القُ 
ػفإى   دِّ الَهػ فَ ا فٍٓػا ِهػهَ لِ  كالهحػذكؼ هػف  ،الثاىيػةِ  دَ ْىػعِ  لُ ُصػحْ هػا يَ ى  إِ  لَ َقػالثِّ  ف  أَ عمػِ  الحركػةِ  قػاـَ هَ  ا قػائـٌ ٍَ
  .ولىٌو األ  القكؿِ  ؾَ لِ عمِ ذَ  شياءَ أ
عمػػِ ذلػػؾ فػػْ  اءُ ر  اتفػػق الُقػػ [(لْ َسػػ)ككثػػرة الثقػػل كالحػػذؼ فػػْ ] كفػػْ حاشػػٓتً عمػػِ َقػػْكِؿ الشػػارح: -

انِيهَو  ةَهِ   َشوْ ﴿ :ىحػك ػ فَ ِهػ بٍ اَطػخَ هُ  رٍ ْهػأَ  لَ ْعػفِ  ا كػافَ ه ػهِ  (1) ﴾إِْْسَ  اءٍ  َفػكَٚ  ،اكٍ كَ ِبػ فْ رِ تَػقْ يَ  ـْ َلػكَ  ،ؤاؿِ السُّ
 ًٚ ُٖ  عَ هَ  الٍهزةِ  ٚجتهاعِ  ؛استثقا ِ فْ ذلؾ هػذٌبُ  ،يُ كرُ دَ  رَ ثُ فيها كَ  اءً ِ ابتدكلَ ا  فِ إِ َفػ .بِ العػرَ  كثػرِ أ ٌك

ُّْ  ،كثٓرٍ  كبً قرأ ابفُ  ،...اهَ ٌِ أحدِ بِ  فَ اقتر  ًِ  .اٚجتهػاعِ  ـِ دَ عَ لِ  ؛زَ هَ ٌَ  بعُض الك  ،كالكػسائػػػ  ،كفَ اقُ الَبػ أَ رَ َقػ كبػ
و ل   و اله   ,شي  ر  ق   ة  غ  ٌو ٔا﴿ :كَ حْ ا ىَ ه  أَ  ختار  ٌو ُ ل

َ
ا َوىْيَْصأ ٔا ٌَ جَْفُل

َ
  فمٓتأهل. .فبالٍهزة باٚتفاؽ ،(2)﴾أ

 هػػذٌب سػػيػػبػػويػػػػًٌػػذا  [فبعضػػٍـ ٓجعمٍػػا بػػٓف بػػٓف الهشػػٍكر] كفػػْ حاشػػٓتً عمػػِ َقػػْكِؿ الشػػارح: -
و الهشٍور   .ٌو

اف, هثالًاعتراضً عمى شار  .3  :ح هجٍوؿ, هع التعميل لٍذا االعتراض بالحجة, والبٌر

 ؛فيً ىظرٌ  :قاؿ شارحٌ  [قيضِ عمِ الى   قيضِ لمى   (3)ًٛ هْ حَ ]َقْكِؿ الشارح: جاء شارٌح هعترًضا عمِ 
ك ٚ ُٓ  ،هعىكؼ   أهرٌ  التضادَ  ٖف   ًٛ ٍها لفظًا كها فْ الحياة كالههبىائِ  حادَ ات   ٓفِ د  بٓف الضِّ  بُ كجِ ٌك  ؛ات هث
 أقرَب  ا كافَ ه  لَ  ءَ الشْ بأف   جابُ اىتٍِ. كيُ  .(4)رِ أخَ  دُّ ا ِض هَ ٌُ أحدَ  ؛ ٖف  ا كاحدةٌ هَ ٍُ ىتُ زِ  :قاؿُ ً ٚ يُ فإى  
ا هَ ٍُ تىزيمُ  الهشترؾِ  لٍذا الجاهعِ  صح   ؛ا لًالتْ ليست أضدادً  الهغآراتِ  سائرِ  فْ هِ  يِ دِّ ِض  ا بالباؿ هعَ كرً طُ خُ 

                                                           

 .[211( ]البقرة:1)
 .[10( ]الههتحىة:2)
ىها حهمكي عميً "ٖف  :يعىْ (،قياًسا) (3)  ٚ يعل الهكتاف هع أىً ليس فْ هعىاي اضطراب حهٛ عمِ الحٓكاف، كا 

ػػـ يحمهػػكف الىقػػيض عمػػِ الىقػػي ض، كهػػا يحهمػػكف الىظٓػػر عمػػِ الىظٓػػر. دىقػػكز، شػػرحاف عمػػِ هػػراح ىقيضػػً" ٌك
  .(124)ص اٖركاح فْ عمـ الصرؼ

كَصػػح  )الهكتػػاف( هػػع عػػدـ حركػػة هسػػهاي؛ ٖىػػً ىقػػيض )الحٓػػكاف(، فحهػػل الىقػػيَض عمػػِ الىقػػيِض، كهػػا حهػػَل  (4) 
 .(2/768)جشافية الَٓكاف. ركف الدٓف، شرح الى ظَٓر عمِ الى ظِٓر. يقاؿ: اْشَتِر هف الَهَكَتاف، ٚك َتْشَتِر هَف الحَ 
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 صح  ) :، كقد قالكايِ ٓرِ ظِ عمِ ىَ  لُ هَ حْ كها يُ  ًِ أحكاهِ  فْ هِ  ءٍ شْا عمِ أخر فْ هَ ٌِ أحدِ  لِ هْ حَ  ْف فِ ْٓ مَ ثْ الهِ  ىزلةَ هَ 
ًٛ لً عمِ ِض  ؛هقتضِ ا٘عٛؿِ  كجكدِ  هعَ  (الهكتاف ً   ف  ح  وها ى   (.الحٓكاف) يِ دِّ حه  ،لفظي   ً أهر  ى ألى  ل  و  أ   في

 كالزائدِ  اٖصكؿِ  الحركؼِ  هكقعِ  ٚختٛؼِ  ؛ساقطٌ  اتِ هكاله بالحياةِ  لزاـُ كا٘ .لِ قَ الثِّ  التزاـُ  الهذككرِ  كفْ التصحيحِ 
ك هقتضٍ  ،فٍٓها ُّْ  لَ عِ جُ لَ  عمِ أخرِ  ةِ ىَ ا فْ الزِّ هَ ٌُ أحدُ  لَ هِ لك حُ  ٌك (. افىَ طْ بُ ) بخٛؼِ  زائدًا أك العكَس  اٖصم

 (.أ/13/ؽ)
ً  في  ابف  جهاعة   ب  د  أ ت   .4 ت ر اض   :  ح  ار  ى الش  عم   اع 

ًِ عمِكها  - ػ ع  رج  ي   ى أف  ل  و  األ  [؛كبِ ُمػقْ مهَ لِ  (:ًِ مِ ْص َأبِ )فْ  ٓرُ هِ كالض  ]: ً  قول   فْ اعتراِض ػ هير  الض   وف  ز  و  إلػى اله 
 أ/(.14)/ؽ .في الهتف   ور  ك  ذ  اله  
ًِ عمِ - ٌ ػ .اًقػطمَ هُ  بِ الهخاَطػ كتػاءَ  ،ـِ تكمِّ الُهػ تػاءَ  لُ يشػهَ  [هٓرِ الّضػ كا تػاءَ ٍُ بّ كقد َشػ]: ً  قول   ككها فْ اعتراِض  و  و
 ب/(.215. )/ؽيحٍ ح  ص   ر  ي  غ  
ًِ عَمِ َشْرِح الجاربردؼِّ  - ٌَْرَهةَ  :ككَها ِفْ حاشِٓت ـُ ْبُف  ي ٌِ اِء كُسُككِف الر اءِ  ؛ أؼ:]ِإْبَرا ٍَ  [ ِبَفْتِح ال

ظ ور         م ك وا أدىو ف أ ى  ث ه ا س  ي   (1)ه ف  ح 
ا (َفأْىُظرُ )َأَراَد  ٍَ ه ُة َفَتَكل َدْت ِهْى َْٖصُل )َأِهٌٓف( َفُأْشِبَعِت : َفُأْشِبَعِت الض  ًُ: َقْكُلَىا: )آِهٓف(، كا َكاٌك. ِهْثُم

ـِ اْلَعَرِب اْسـٌ جاَء عمِ )َفاعِ  َٛ ًُ ليَس ِفْ َك ًِ أى  ا َأِلٌف، َُٓدلَُّؾ َعَمْي ٍَ ي  ٍٓل(، الَفْتَحُة؛ َفَتَكل َدْت ِهْف ِإْشَباِع وٌ ذ 
. اىتٍى. ه اع  ج  ب ي ة  ب اإل   ظ ة  ع ر  يب   ال مف  ه اع  غ ر  ج  اي  ه ف  اإل   ع  ا اد  ًُ وه  ْشَباِع ِفْ )آِهٓف( َبَحَث ِ٘ ، كها َذَكَرُي ِهَف ا

 ُّْ ّٚ ِهف َأْكَزاِف الُعْجِهي ِة كػ)قَ  الر ِض ، كليس إ  ْ ًُ ُسْرَياِى ٌَاِبَٓل(، كأف  الَقْصَر َتْخِفٌٓف بعَد َأْف  َىَقَل َأى  اِبَٓل(، ك)
ٌَِرؼِّ  ُّْ كالَجْك َِلِف. كقاؿ الُهكِصِم ْٖ ًِ لغتاِف: الَقْصُر: بكزِف )َفِعٍٓل(ِبَحْذِؼ ا كالَهدُّ  ،، كصاحِب الَقاُهكِس: في

ٌُكَ  ْهَزِة؛ َفٛ َيُككُف أعجهيًّا. ِبَكْزِف: )فاِعٍٓل(. كقاؿ:  ٍَ َِٖلُف َىَشَأْت ِهْف َفْتَحِة ال ـِ. كقَٓل: ا  ِهْف َأْبِىَيِة الَعَج
 (.ب/26/ؽ)
 :  أو إصداري أحكاًها حكهً عمى الهسائل .4
ٌو الصواب ٌذا  [بعدٌا هقدرة (ب  رُ )أك  (،ب  رُ )بهعىِ  )َبْل(كَ ] حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح:  كها جاء فْ -

 ،ػؾٍ الػِ هػَ  فقد حكِ ابػػفُ  ؛، قاؿ شارحً: ٌك كها قاؿةً جار   لُ هَ عْ تَ سْ ٍا تُ أى   ـَ عَ زَ فَ  ؛ـْ ٍُ بعُض  ـَ ٌِ ْ الهغىْ: ككَ قاؿ ف
ُّْ  ٚ بٍا. قاؿ (،ب  رُ ػ)ب (لْ بَ )بعد  الجر   اٚتفاؽ عمِ أف   :ػػكرٍ ػػفُ ػْص عػُ  فُ كابْ  ٛ فَ  (لْ بَ )ك (،الفاءُ )ا : أه  الرض

 ب/(.120)/ؽبعدٌها.  ةٌ هقدر   (ب  رُ ػ)ب لْ ليس بٍها بَ  ر  الجَ  عىدٌـ أف   خٛؼَ 

                                                           

 البٓت:صدر ك بٛ ىسبة، ( فْ )ؾ(، ك)ـ(، ك)ط(: )َفاْىُظُركا(. هف البسيط: 1)
 ... ... ...كأىىْ حٓث ها ٓثىْ الٍكػ بصرؼ ... 

ػػػا َكاٌك. اىظػػػر: ابػػػف جىػػػْ، سػػػر ٍَ ػػػاِء، َفَىَشػػػَأْت َعْى َة الظ   صػػػىاعة ا٘عػػػراب الشػػػاٌد: ٓريػػػد: )َأْىُظػػػُر(، َفَأْشػػػَبَع َضػػػه 
 . (5/161)ج التكحٓدؼ، البصائر كالذخائرك ، (1/41)ج
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عف  عبارةٌ  ةُ يَ ىْ البِ  :اؿَ قَ يُ  أفْ  ىل  و  واأل   [:ـِ مِ الهراد بأبىية الكَ ]حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  كفْ -
ى   اتِ ىَ كَ كالس   هف غٓر اعتبار الحركاتِ  ،حركؼ هخصكصة كتأليفٍا (1)اعتبار  ؛ِلَ كْ ها كاف أَ فٍٓا، كا 

رح خارج عف تعريف كبتحقق الشا .هف أحكاؿ اٖبىية ٌػ(646)تبِ اجِ الحَ  ابفِ  عىدَ  الهصدرَ  ف  َٖ 
. -هللاُ  ًُ هَ حِ رَ  - ٓفِ الدِّ  فِ كْ ا رُ ىَ َٚ كْ هَ  فْ هِ  بٓف الشرح كالهتف، ٌذا هسهكعٌ  اٖبىية فٓمـز الهخالفةُ 

 (.ب/6/ؽ)

ُٖكَلِ[ )ها( ]حذفكاحاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  كفْ - و - الَعُْٓف. الهحذكؼَ  بأف   صر حَ  ا  ٌو
ل ى ك سٍٓل،الت فْ هػَالػِػؾٍ  ابػْػفُ  -األ و  ًُ؛ خالفَ  فقد ُقْمَت: فإفْ  .سػػٓػػبػػكيػػً كٛـ ظاٌر ٌك َى ًُ  أصَم ِٖ 
َف   ٚ؛ قمُت: بالحذؼ؟ َأْكَلِ الث اىيةَ  )َتَىز َؿ( فْ قاؿ ُف، التْ ٌْ الث اِىَيةَ  أف   ِعْىَديُ  الِعم ةَ  ِٖ  َغـُ َكُتدْ  ُتَسك 
ـَ  كها ًُ...(. َتَقد   ب/(.217)/ؽ َعْى
 ركاية هف (2)ىافع عف ذلؾ اشتٍر بالٍهز[ )هعاِئش( ]َكْجًُ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  كفْ -

و خارجة، ُّْ  قاؿ الى ْحكيِّٓف، عىد غمط ٌو  اْبفِ  عف ُرِكَيْت  بل ،ىافع بٍا ٓىفرد كلـ إعرابً: فْ الَحمِب
، ْبفُ  دُ َزيْ  -أيًضا – بٍا كقرأ ،(3)َعاِهرٍ  ٍّْ ًْٖعَهُش، َعِم َْٖعَرُج، كا  الياِء؛ ٌذي َقْمبَ  ِإف   :الَفر اءُ  كقاؿ كا
ف جاء. قد )َصِحيَفٍة( بياءِ  لٍا تشبٍٓاً  ًٛ  كاف كا   ب/(.185)/ؽ .(قمي

م ب   ف ال]حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح:  كفْ -  الهشػٍور ٌػو ٌػذا قبمٍػا، هػا يكسػر لكػف [و اواً  ي ػاؤ ي   ي ق 
وييف هف وغيري ,سػػيػػبػػويػػً كالـ في ًُ: ،هػالػػػؾٍ  ابػػػفُ  قػاؿ ،الى ح  ُْٓف( َُٓجػكزُ  كابُىػ  أفْ  صػفة ِ()ُفْعَمػ )َعػ

ػػه ةُ  ُتْبػػَدؿَ  ػػه ةُ  َتْسػػَمـُ  الت ػػاُء َأْك َأفْ  َفَتْسػػَمـُ  َكْسػػَرًة، الض  ًِ  َبػػْٓفَ  تردٓػػداً  كلػػُديُ  قػػاؿ كاًكا، الَيػػاءُ  َفُتْقَمػػبُ  الض   َحْهِمػػ
ِريِ  عمِ َىةِ  ِرَعاَيةِ  َكَبْٓفَ  َتاَرًة، ُهَذك  ؿُ  قاَؿ: ُأْخَرػ، الزِّ  ب/(.185)/ؽ .َأْكَثرُ  َكاٖك 
 َأِلًفا ٓزيدُ  ٚ هف كهىٍـ الهختار, ٌو ٌذا بً[ الهثىِ ]كألحقكاحاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  ْكف -
َياَدةِ  ُهكِجبَ  ٖف   الجهع؛ فْ ٓزدٌا لـ كها الهثىِ، فْ  ب/(.226)/ؽ .َزاؿَ  َقدْ  الزِّ

                                                           

 .ٌكذا فْ ىص حاشية ابف جهاعة( 1)
ء المٓثْ ىعيـ أبْ بف الرحهف عبد بف ىافع (ٌػػ169ت)القاِرغ  ىاِفع (2)  .(8/5ج) اٖعٛـ الهدىْ. الزركمْ، بالٚك
 كلػػْ. السػػبعة القػػراء أحػػد: الشػػاهْ اليحصػػْ افأبػػك عهػػر  زيػػد، بػػف عػػاهر بػػف هللا عبػػد (ٌػػػػ118ت)عػػاِهر ابػػف (3)

 بعػػد دهشػػق، إلػػِ كاىتقػػل )رحػػاب(، قريػػة فػػْ البمقػػاء، فػػْ كلػػد. الهمػػؾ عبػػد بػػف الكلٓػػد خٛفػػة فػػْ دهشػػق قضػػاء
 .(4/95ج) اٖعٛـ فٍٓا. الزركمْ، كتكفْ فتحٍا،
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 (،َهَىكافِ ) ية:التثى بً ٓكزف  الذؼ الهقصكد (االَهىَ ) [الَهىا ]ىحك:حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح:  كفْ -
ك (،اءُ أْهىَ ) كالجهع ا َدَرْيُت ٚك أْدرؼ َهىَ  قاَؿ: الَقَدُر. -أيًضا – (االَهىَ ك) (،الَهفِّ ) ِهفَ  أفصح ٌك
 ب/(.227)/ؽ.(1)صحاح .الَحَدثافِ 

 الياء، حتِ كتبت إى ها :اٖىبارؼ  ابف قاؿ [عمٍٓا حهٛ كحتِ]حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح:  كفْ -
ا َفْرًقا بٓف ُتَهاؿُ  ٚ كاىت فْ ا  ك  ٍَ ِر، عمِ ُدُخكِل ٌِ  حتِ الُهْضَهِر، َهعَ  اَِٖلفُ  فٍٓا َفَمِزـَ  كالهضهر؛ الظ ا

 هف كغٓري هىعً كها اىتٍِ. زيد(. حتِ( :فْ الياء إلِ كاىصرفت كحتاي(، كحتاؾ حتِ( قالكا:
 ب/(.228)/ؽ .(2)كالُقر اءِ  العربِ  عاه ةِ  عف الهشٍور ٌو تٍاهالإ
 بكسر )سفٓرِجل(: يقكؿ َهفْ  )سهعت: قاؿ اٖخفػػش ]فإف  حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  كفْ -

 أف (3)(المباب شرح) كفْ، اٖخفػػش ركاية ْف الهشٍور ٌك بالكسر كالتقٓٓد لٛتباع. [؛ أؼ:(الجيـ
 (.ب/51/ق) .أعمـ فا. الجيـ فتحة بإبقاء( سفٓرَجل) ركاية
ذا )ُهْذ( ]كَأْصلُ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  كفْ -  :َهْمُككف  اْبفُ  كذٌبَ  الهشٍور, ٌك )ُهْىُذ([ ٌك
َها إلِ ٍُ ِف؛ أى  َٛ َى ًُ  َأْص ًِ  الَحْرِؼ، فْ ٓتصرؼُ  َٚ  ِٖ ٍِ ُّْ  َكَقاؿَ ، َكِشْب  اْسًها( ُهذْ ) كاىت إذا: "الَهاِلِق

ا ٍَ َْ ، َحْرًفا أك( ُهْىذُ ) َفَأْصُم ٍِ  (.أ/53/ؽ) .َأْصلٌ  َف
ػػػ ؛ ٖف  فيػػػً ىظػػػر [فػػػٛ ٓتحقػػػق التىػػػافْحاشػػػٓتً عمػػػِ َقػػػْكِؿ الشػػارح: ] كفػػْ -  ةِ َىػػػارَ قَ هُ  فْ ا ِهػػػالفػػػرار إه 
َٖ لَ إِ  ٓلَ بِ  سَ َٚ  جِ ارِ ْ الخَ أك فِ  فِ ٌْ فْ الذِّ  فِ ْٓ َٓ افِ ىَ تَ الهُ  ف كغٓػر الهتىاقضٓ فِ ْٓ َٓ افِ ىَ تَ الهُ  اعِ هَ تِ اجْ  ازِ كَ جَ لِ  ؿِ ك  ِ ا

ٚ   ،الهتىاقضٓف فْ الذٌف ة الهقار  ـُ كْ الحُ  كلـ يكفِ  ،اؿٌ حَ  لـ يكف الحكـ عميً بأىً هُ كا  ة ىػٌا ٌىا بكرٌا
ٚ  فِ ٌْ فػػْ الػػذِّ  ةُ َىػػقارَ الهُ  رِ ك  َصػػتَ فمػػك لػػـ ُٓ  يِ رِ كُّ َصػػتَ بِ  الهسػػبكؽِ  ءالشػػْعمػػِ  ـَ ْكػػالحُ  بػػٓف الهتىػػافٓٓف؛ ٖف  

 ؛ ٖف  قٌ قِّػػػحَ تَ هُ  فػػػْ الخػػػارجِ  فِ ْٓ َٓ بػػػٓف الهتىػػػافِ  الهقارىػػػةَ  ثػػػاىْ؛ ٖف  إلػػػِ ال ٚك سػػػبٓلَ  ،عميػػػً ـُ ْكػػػيهكػػػف الحُ 
عميػً  كفِ كُ كالسُّ  الحركةِ  ا جكازُ كًا أك ساكىًا فْ الخارج، كأه  رِّ حَ تَ هُ  ًِ ىِ كْ كَ  فْ ك هِ مُ خْ  َٓ َٚ  طَ الهتكسِ  الحرؼَ 

 (.ب/8/ؽ). فْ الخارج يِ دِ ك جُ كُ  ٚ باعتبارِ  فِ ٌْ فْ الذِّ  يِ رِ كُّ َص كتَ  ،طِ تكسِّ الهُ  باعتبار ذاتِ ف

                                                           

رؼ، الصحاح )ج1)  (.6/2497( اىظر: الجٌك
 .(2/425)جٍهع ال، كالسٓكطْ، (167)صهغىْ الابف ٌشاـ، ، ك (1/426)جاىظر: ابف السراج، اٖصكؿ  (2)
ٌػػػػ( دمحم بػػػف هسػػعكد بػػف هحهػػػكد بػػف أبػػػْ الفػػتح، قطػػب الػػػدٓف الفػػالْ )بالفػػػاء( 712( إّهػػا لمسػػٓرافْ)الهتكفِ بعػػػد3)

ّهػػا )العبػػاب 684الشػقار: هفسػػر، عػػالـ بػػالىحك صػػاحب: )شػػرح المبػػاب فػػْ عمػػـ ا٘عػػراب لٛسػػفرآٓىْ)ت ٌػػػ(. كا 
ٌػػػػ( عبػػد هللا بػػف دمحم الػػدٌمكؼ، جهػػاؿ الػػدٓف: فاضػػل ٌىػػدؼ، هػػف 750اب( فػػْ الىحػػك، لمػػدٌمكؼ)تفػْ شػػرح المبػػ

ػػػل دٌمػػػْ. كالعبػػػاب فػػػْ شػػػرح المبػػػاب، عبػػػد هللا بػػػف دمحم بػػػف أحهػػػد الحسػػػٓىْ الىيسػػػابكرؼ، الهعػػػركؼ بػػػالىقري  ٌأ
يـ الهارد؛ إشراؼ هىِ إلياس، )هاجستٓر776كار)ت (، جاهعػة دهشػق، ٌػ(، دراسة كتحقٓق، إعداد حهدؼ إبرٌا
ٌػػ(، 1093ٌػػػ(؛ الػذؼ استشػٍد بػً البغػدادؼ)ت712ـ.كيرجح الباحػث أىػً: الفػالْ السػٓرافْ)الهتكفِ بعػد1987

ٌُػػَك ُهَخػػالف لهػػا َىقمػػً الفػػالْ ِفػػْ شػػرح الّمَبػػاب(. اىظػػػر:  : )َك ًِ فػػْ خزاىتػػً فػػْ الكثٓػػر هػػف الهكاضػػع، هثػػل: َقْكِلػػ
 .(7/96)ج، ك(4/126)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(2/229)ج البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدب
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 كافَ  (1)َسَكاءٌ  ا٘عرابَ  ٖف   ؛ى ظ ر   وفيً، أعُـّ[ ا٘عرابُ  إذِ ]حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  كفْ -
 ِهفَ ( َجْعَفًرا) ُْٓخِرجُ  أِخرِ  كتضعٓفُ  ِبَىاٍء. إلِ ِبَىاءٍ  ِهفْ  الَكِمـَ  ُٓخِرجُ  َٚ  بالحركاتِ  أك بالحركؼِ 
 .(أ/6/ؽ)، كا٘عراُب ِهَف اٖحكاِؿ ُهطمًقا. اٖبىيةِ  ِهفَ  يككفُ  تضعٓفُ فال الخهاسْ؛ إلِ الرباعْ
 :هوافقات ابف جهاعة :الثاىياله ط م ب  

ارح  الجاربرديّ  ت أ ي يد  ابف   .1  : جهاعة  الش 
- ( : ًِ َٖ  اّصِ كَ خَ  فْ هِ  ٓرُ ْصغِ الت   :اؿَ قَ يُ  فْ ِحَٓىِئٍذ أَ  فُ سُ حْ  يَ َٚ  حِ رِ االش   ؿُ كْ قَ كَ كها جاء فْ قكِل  اءِ هَ سْ ا
ُـّ  رَ كِ ا ذُ هَ  :اؿَ قَ يُ  فْ أَ  ح  ِص يَ  ـْ لَ  عُ فْ الم  ِقَٓل:  كْ لَ  ًُ ى  أَ بِ  ٌض ارَ عَ هُ   يِ ٓرِ غَ كَ  ،فِ كِّ هَ تَ الهُ  ـِ ِ اٚسْ لَ إِ  يـَ سِ قْ الت  َيُع
ٌ  ف   يف  ع  ي  و   ،يـَ هِ عْ الت   بُ اسِ ىَ ُٓ ْ تِ أْ يَ ا سَ ِ هَ مَ عَ  ـ  ق  ا اله  ذ  ي   صُّ خُ يَ كَ  ،د  ه  ت  ع  ي  م  ف   ؛ح  ار  الش   ً  ي  ل  إ   ب  ٌ  ا ذ  ه   ا
َٖ  اّصِ كَ خَ  فْ هِ  ٓرَ غِ ْص الت   ـُ ٍُ لُ كْ قَ  ٍَ فِ  دَ جِ كُ  فْ ا ِ كَ  ،ِّْ اسِ يَ القِ بِ  اءِ هَ سْ ا  (.ب/47/ؽ. )-اًض يْ أَ  – يُ رُ ْٓ ا غَ ٓ
 : ارح  عمى الشّ  تأييدي الهصىف   .2
 لَ حاِص  إف   قاؿُ إلِ ها يُ  إشارةٌ  [ؿِ إلِ اٖك   ٌذي اٖقساـِ  جكعُ ]كرُ  تً عمِ َقْكِؿ الشارح:فْ حاشٓ كها -
ك اٚشتقاؽُ  كاحدٍ  إلِ أهرٍ  راجعٌ  لِّ الكُ  ها فْ  يُ كحدَ  رَ كِ فمك ذُ  ٌك لـ ٓرد عميً شْء، كالجكاب كاضح ٌك

 فقاؿ: عٛهةُ  ؛طريقًا أخرػ  فْ ٌذا الهقاـِ  -رحهً هللا  – هػالػػؾٍ  ابػػفُ  كقد سمؾَ  - أيضاً – شرح الشريف
 بقكلٍـ لمكثٓر (ٓئس أيس) ا فاؽَ الت ْصِريف كه قًا لٕخر ببعض كجكيِ ئالتأليفٓف فا أحدِ  ككفُ  القمبِ  ةِ ح  ِص 

كلـ ٓبىكا هف  (،فٍك كجيً ؛كجاٌةً  ًَ جِ كَ ) :بقكلٍـ (الجايَ  الكجًُ ) ككها فاؽَ (. كسُٓ أَ  دكفَ  كُس ؤ ُٓ ) :اليأس
 شكايعُ )كفاؽ (، ئىَ  كفَ دُ  ؼٌ أْ ىَ ) :بقكلٍـ فْ الهصدر( اءَ ىَ  ػأَ ىَ ) فًا، ككها فاؽَ ْص ًٛ، ٚك كَ عْ فِ  (الجاي)لفع 

 َْ تساكػ  فإفْ  :، قاؿ(ِ فٍك شاعٍ شعِ يشعَ ) :كلـ يقكلكا شايع(،فٍك  ؛يشيعُ  شاعَ ) :ـبقكلٍ (شكاع
 (،بَ ذَ جَ ) :ىحك .رِ ٌها هقمكبًا هف أخَ كالت ْصِريف فٍها لغتاف، كليس أحدُ  الهثاٚف فْ اٚستعهاؿِ 

 (.ب/15/ؽ) .أوضحوها ذكري الهصىف  .اىتٍِ .فإف جهيع تصاريفٍها جاء عمٍٓها (؛ذَ بَ جَ )ك
ىّ ف  تو  .3 ار ح   ,(الحاجب   ابف  ) فيق  ابف  جهاعة  بيف  اله ص   : (الجاربرديّ  ) والش 

                                                           

ػػػا ) (،سػػػأزكرؾ سػػػكاء أزرتىػػػْ أـ لػػػـ تزرىػػػْ)هثػػػاؿ: (. .. أك سػػػكاءٌ (: )سػػػكاء) (1) أزرتىػػػْ أك لػػػـ  سػػػأزكرؾ سػػػكاءٌ أه 
ًٚ هف  (أك)سبب استخداـ . بهرفكضة (تزرىْ بعػد ٌهػزة  (أـ)الهشٍكر استعهاؿ  ٖف .(أـ)بعد ٌهزة التسكية بد

ـْ ٚ ُْٓؤِهُىكَف﴾ التسكية؛ ففْ القر  ـْ ُتْىِذْرٌُ ـْ َل ـْ َأ ٍُ ـْ َءَأْىَذْرَت ٍِ ْٓ  (أك). كيجكز استعهاؿ [6:البقرة]آف الكريـ: ﴿َسَكاٌء َعَم
ر كجكدٌػػا فيكػػكف العطػػف بعػػدٌا بػػػ-اأيًضػػ –هػػع ٌهػػزة التسػػكية  ، (أـ). أهػػا إذا لػػـ تظٍػػر ٌهػػزة اٚسػػتفٍاـ كُقػػدِّ
 (أك)الهصرؼ ذلؾ كفاًقا لها قرري جهٍرة الىحاة. ككذلؾ استعهاؿ . كقد أجاز هجهع المغة (أك)كيجكز العطف بػ

ػػا. ًِ الَعْطػػُف بػػػ)َأْك( َبْعػػَد  هػػع الٍهػػزة أك بغٌٓر [ ِفيػػ ًٛ ًُ: ]َسػػَكاٌء َكػػاَف َفاِرًسػػا، َأْك َراِجػػ ذكػػر الهسػػألة ابػػف جهاعػػة: َقْكُلػػ
ػَٓراِفْ ػػػػَشػػػػػاـٍ )َسِكاٍء(، َكَقْد َصر َح ِبَجػَكاِزِي السِّ ٌِ َب اْبػُف  ػُرُي، َكَصػك  ـِ َبْعػَد  ، َكَغْٓ ا ٍَ ٌَْهػَزِة اْٚسػِتَف ( َهػَع  ـْ ا ِبػػ)َأ ٍَ ْتَيػاَف َبػَدَل ِ٘ ا

ػػٓ اىظػػر:)َسػػَكاٍء(.  شػػرح شػػذكر الػػذٌب ابػػف ٌشػػاـ، ك ، (4/287(، ك)ج2/232شػػرح كتػػاب سػػٓبكيً )ج ،َراِفْالسِّ
 (.24هغىْ المبٓب )صابف ٌشاـ، (، ك 580)ص
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 (،لٍ خَ دْ هَ ) رِ كْ ذِ  عَ ا هَ اسً يَ قِ  ْ  يهِ الهِ  رَ دَ ْص الهَ  ًُ مَ عْ جَ  ف  إِ  ـ  ]ثُ  كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: -
 ـ  ٌ  و  ت  ي  ِ ت  حَ  ِّْ اعِ هَ الس  بِ  ِّْ ثِ َٛ الثُّ  رُ دَ ْص هَ  دْ ٓ  قَ يُ  ـْ لَ  ًُ ى  أَ بِ  ٓقُ فِ كْ الت   فُ كِ هْ يُ  [لٍ هُّ أَ تَ  عُ ِض كْ هَ  ِّْ اعِ هَ ْ الس  فِ  يِ رِ ْٓ غَ كَ 
 (.ب/44/ق. )ض  اق  ى   ت  ال  ف   ،اٍَ ىْ هِ  (لَ خَ دْ الهَ ) د  عُ كَ  ،ةٌ ٓرَ ثِ كَ  ِّْ ثِ َٛ الثُّ  ةُ يَ ىِ بْ أَ  :اؿَ ا قَ هَ ى  ا ِ كَ  ،ض  اق  ى  الت  
4.  : ً  اختيارات 

ٚ ٓىُقُل أراَء ُدكَف َتْهِحيٍص أك َتَدبٍُّر، َبْل َيْعِرُض أراَء، كَيْخَتاُر َها ََٓراُي َصكاًبا، أك التحقُٓق عىَد 
 ابِف جهاعَة، بالت َتبُِّع، كاٚستقَراِء:

 
اِرِح: ] - ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  ا رً ظَ ىَ  :ؼْ أَ  [؛ؼٌ رِ َص ىْ هُ  ًُ ى  أَ  ًُ عَ بِ تَ  فْ هَ كَ  رَ هَ عُ  فُ ِ بْ يسَ عِ  ارَ تَ اخْ كَ كها ِفْ حاشِٓت
ٌَ مَ ا عَ ٍَ ى  أَ كَ  ةُ هَ مِ الكَ  تِ ارَ َص فَ  ،اادً رَ هُ  كفَ كُ يَ فَ  ،اضٍ قَ )ْ فِ  ؼِ ذْ الحَ كَ  َس يْ ا لَ ىَ ٍُ ٌَ  ؼَ ذْ الحَ  ف  أَ ِ لَ إِ   ةِ يَ ىْ البِ  يِ ذِ ِ 
 فِ زْ ِ كَ مَ عَ  (رْٓ هَ حُ ) ٓلَ قِ  يـِ خِ رْ الت   ٓرَ غِ ْص تَ  (رُ هَ حْ )أَ  رَ غِّ ا ُص ذَ إِ  ؾَ لِ ذَ لِ كَ  (؛لَ عَ فْ )أَ  ةِ يغَ ِص  فْ عَ  ْت جَ رَ خَ فَ 
 (لِ ص  فَ الهُ ) ِْ حَ رْ ْ شَ ا فِ ذَ كَ  ًِ يْ مَ عَ  ٓرِ دِ قْ ْ الت  فِ  افَ كَ  فْ ا ِ كَ  (،لعَ فْ )أَ  ةِ يغَ ِص  اءِ فَ تِ ىْ ِٚ  ؛ؼٍ َٛ  خِ َٛ بِ  (لْٓ عَ فُ )
َٖ كَ  ،فِ ىِّ َص مهُ لِ  َٚ قَ  ِّْ سِ لُ دَ ىْ ا ؿٍ  يًِ فِ  ٓرِ ِٓ غْ ا الت  هَ  فَ ْٓ كا بَ قُ ر  فَ  ـْ ٍُ ى  أَ كَ كَ  :ا َٛ ْع  اادً رَ هُ  كؼُ ذُ حْ الهَ  كفُ كُ يَ فَ  بٍ كجِ هُ  ِِ٘
ؿٍ  َس يْ لَ  يًِ فِ  ٓرُ ِٓ غْ الت   اهَ  فَ ْٓ بَ كَ ( دْٓ سَ )أُ ْ فِ  ًُ مَ ثْ هِ  َٛ ْع َٖ  كفُ كُ  يَ َٛ فَ  ،بٍ جِ كْ هُ  ِ٘ ْ فِ  ًُ مَ ثْ هِ  اادً رَ هُ  لُ ْص ا
ق  ا ه  و   .ٍَِ تَ اىْ  (.رْٓ هَ حُ ) ً  اف  ى  ي   اي  ى  ق  ح   (.أ/56/ؽ. )ل  ه  أ  ت  ي  م  ف   .ح  ار  الش   ـ ال  ي ك  ي ف  ت  ي اآلاى  الث   ً  ج  الو   ي

م يقٍ  -ثالثا ً  اآلر اء  د وف  ت ع  م   :ى ق 
ا؛ ترجيًحا, أو بطالًىا:  -أحياًىا –يعر ض  اآلراء   .1  ٍ ً  في ي  ر أ ي  د  وف  أف  ي ب   د 

اِرِح:  - ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  ـٍ([كها ِفْ حاشِٓت ٍف(, وال )ال ٌك شاهٌل )لمزائد  ]ب ل  ها ليس بػ)فاٍء(, وال )ع ي 
ا كػ)يا ٍَ ِؿ َكْضِع ك ها كاف فْ بىية الكمهة هف أك   -: حجارة بيض تمهع[الٓرهع، ]ء( )ٓرهع(السابق(، ٌك

بُ ]، ك)تاء( )تىضب( - صحاح : شجٌر حجازؼ شككً كشكؾ العكسج، كقرية قرب هكة، [الت َىضُّ
ك ها لحقٍا ِلَهْعًىِ عكض ـِ أ/ 10/ؽكػ)ألِف( )ضاِرٍب(، ك)ياِء الت ْصِغِٓر(،  ك)الزائد الٛحق(، ٌك ك)هي

لحركؼ الكمهة  افْ )ِعَدة(، أك تكثٓرً  ألِة(، كشاهٌل باعتباٍر آَخَر كها أشاَر إليً بػها ِزيَد؛ تعكيًضا، كها
كشجر الكٍبل: القصٓر،  -: هقصكر: العظيـ الشدٓد. ك)ىكف( )كػىٍبل([الَقَبْعَثرػ ، ]كػ)ألف( )َقَبْعَثرػ(
ا كػ)داؿ( )َقْرَدٍد(، أك ٘فادة بهعىِ زائد فٍٓا كحركؼ الهضارعة،  .-عظاـ، كالكىٍبل أك إلحاًقا بغٌٓر

، ك)كاك( (كتاب)كػ)ألف(  كزيادتْ الجهع كالتثىية كياء التصغٓر، كألف التكسٓر. ككذا ها زيد لمهدِّ 
ـ . َصح  استثىاُء الهبدِؿ ِهْف  الهبدؿ هف حرؼ زائد كِهفْ  -أيًضا –. كيشهل (قضٓب)، ك)ياء( (عجكز) ث

؛ ففْ  ٍّْ عمِ كجًٍ أى ً ٓجكز فيً رعاية  الهقدهة الٍاروىية)تاء( اٚفتعاؿ. ككذا الهبدؿ هف أصم
ـَ اٖصِل  ـَ هقا . كقاؿ اٖصل؛ ٖف  القائ ٍّْ ًُ غُٓر َأْصِم ًُ، كِرعايَة الهبدِؿ؛ ٖى  م ي  َيْأُخُذ ُحْكَه : اله وص 
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؛ فعمِ ُاْخُتِمَف فْ الُهْبَدؿِ  ًُ بمفظًِ ًُ باٖصِل كهىٍـ َهْف ُيقاِبُم ِؿ َكْزُف  هف اٖصِل، فهىٍـ َهْف ُيقاِبُم اٖك 
 (.أ/10/ؽ)    عف حكاية بعضٍـ. الػػهػػراديثاىْ )ِفَعاٌء(، ككذا قاؿ )ِكَساٍء( )ِفَعاٌؿ(، كعمِ ال

ػأ ل ة   .2 ا ف ع ل  في ه س  ً , كه  , فيمتـز الصهت, وال يبدي ر أي  كثيًرا ها يكوف  ه جّرد  ى اق ٍل آلراء  الع م ه اء 
اذّ    :  الش 

فػػػْ  ابػػػػػف هػالػػػػػؾذكػػػر ) :[قػػػد جػػػاء حػػػذؼ أحػػػد الهثمػػػٓف] كهػػػا فػػػْ حاشػػػٓتً عمػػػِ َقػػػْكِؿ الشػػػارح: -
ليً  .الحذؼ رادُ كهقتضاي اطِّ  ،لغة لبىي إسرائيلإىً  :التسٍيل ػك ظػاٌر كػٛـ  ،الشػموبيفذٌػب كا  ٌك
 التسٍيلثـ ظاٌر عبارة  ،سػػيػػبػػويػػً كعميً ىص   .أىً شاذ   :وغيري ابف عػػصػػفػػوركذكر  ،الهصىف

 ب/(.216. )/ؽ(ٓجكزكف ذلؾ ٚك ٓكجبكىً بىي سميـأف 
َٖ  ف  أَ  ريدُ ُٓ [ اكِ الكَ  فَ هِ  فُّ خَ أَ  ًُ ى  َِٖ  ؛اءَ اليَ  ص  خَ ]كَ ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:   - ِ لَ كْ ا
َٖ كَ  دِّ الهَ  كؼُ رُ حُ  ةِ ادَ يَ الزِّ بِ   ،ةِ ادَ يَ الزِّ بِ  ْت ص  خُ فَ  اكِ الكَ  لِ قَ ثَ لِ  ؛اٍَ ْٓ لَ إِ  بُ رَ قْ أَ  اءُ اليَ كَ  ،عُ هْ ا الجَ ٍَ بِ  د  بَ تَ اسْ  دِ قَ  فُ لِ ا
َٖ  ف  أَ  افِ ٌَ الد   فُ ابْ كَ  ٓفَ ِّٓ كفِ الكُ  ُض عْ بَ  ـَ عَ زَ  دْ قَ ا كَ ذَ ٌَ   ؿِ كْ قَ كا بِ لُّ دَ تَ اسْ كَ  ،ٓرِ ْصغِ مت  لِ  ةً هَ َٛ عَ  لُ عَ جْ تُ  دْ قَ  فَ لِ ا
ٌُ ٌَ دْ ٌَ )ْ فِ  بِ رَ العَ  كتأكؿ ذلؾ  (،ةً اب  كَ شُ كَ  ةً اب  كَ دُ ) (:ةٍ اب  شَ كَ  ةٍ اب  دَ ) :ْفِ كَ  ،ٓرَ غِ الص   كفَ ىُ عْ يَ  (داٌِ دَ د 

ٍَ ) ف  أَ بِ  البصريكف  ٌِ دَ ال ٍُ )ْ فِ  ةٌ غَ لُ  (دَ ا  ،ٓرِ ْصغِ الت   اءِ يَ  فْ عَ  ؿٌ دَ بَ  (ةٍ اب  كَ شَ كَ  ةٍ اب  كَ دَ ) فَ لِ أَ  ف  أَ بِ كَ  (،دِ ٌُ دْ ال
َٖ كِ   (.أ/49/ق. )دٌ د  شَ هُ  ؼٌ رْ ا حَ ٍَ َٓ لِ ا كَ ذَ إِ ا فً لِ أَ  لُ عَ جْ تُ  دْ قَ  ٓرِ غِ ْص الت   اءَ يَ  ف  َِٖ  ؛(ةٌ بَ يْ كَ شُ كَ  ةٌ بَ يْ كَ دُ ) :لُ ْص ا
أّف البصريٓف يعتدكف بالقياس باٖكثر، كبالسهاع عمِ الكثرة الكاثرة، ٚك كهعمكـٌ  الباحث:  

لكا كها فْ ٌذا الهكقف، ْف كاف ذلؾ تأك  ذا الهكضع. يعتدكف بالقمٓل كالشاذ كالككفٓٓف، كا   ٌك
ٌِ الد   ف  أَ  ًُ مُ اِصػػحَ  [ةِ د  الُهػػ ٓػػلِ مِ قْ تَ لِ ؛ ٓرُ غِ ْصػػالت  ]فَ ككهػػا فػػْ حاشػػٓتً عمػػِ َقػػْكِؿ الشػػارح:  -  ْت اَىػػا كَ ذَ إِ  ةَ َيػػا
ػػكعُ قُ كُ  ْت اَىػكً  ةً يَهػظِ عَ  ا َهػػ يػبُ رِ قْ تَ  كَ ٌُػػكَ  ،ثِ اِلػِ الث  َىػػعْ لػِ الهَ إِ  ٓرِ غِ ْصػػا الت  ذَ ٌَػ لُ ْثػػهِ  عُ ِجػرْ َٓ فَ  ؛ةً يعَ رِ َسػػ ةً د  ا ُهػٍَ
ًِ فِ كَ فػاكتفِ ابػُف جهاعػة بقكلػً: ) .رٌ ظَ ىَ  يًِ فِ كَ  .حِ رْ ْ الش  ا فِ هَ  لُّ ا حَ ذَ ٌَ  .يُ دَ عْ بَ  ـَ ٌ  كَ تَ ُٓ  فْ أَ  كزُ جُ َٓ  (. رٌ َظػىَ  يػ
 (.ب/48/ؽ)

ه اع ة  الث ال ث  اله ط م ب   د  ابف  ج  ى  ه اع  ع  د  و الس   ٌ و ا  : : الش 
دَ الشّ  يُ دُ شْ حَ  .1 دِ  فٍك ؛ثرِ كالىّ  ،عرِ كالشّ  ،الكريـِ  القرآفِ  هفَ  الّصرفّيةَ  كٌا  التْ الصرفّيةِ  جاِهٌع لمشكٌا
ٍَ  دَ ٍَ شْ تَ اسْ   .يِ دِ ىْ عِ  فْ هِ  زياداتٍ  عَ هَ  ًِ مِ بْ قَ  فْ هِ  ّصرفّٓكفَ ال اب
 : كاف هقالي في استشٍادي بالحديث الشريف, كسابقيً هف أسالفً .2

ًُ هف سٛلة عريقٍة فْ  بالحدٓث؛ استشٍدكا ذٓفال هف جهاعةَ  ُيعدُّ ابفُ  ٚك غرابَة فْ ذلؾ فإّى
، كها ظٍر ذلؾ فْ ترجهتً. كيؤكد ذلؾ ها قالً فْ حاشٓتً عمِ شرح الشارح  ًِ طمِب الحدٓث، كعمكِه

د كيؤك .ب  ذ  الك   عف   هف ٌو هعصوـ  عولىقمٍـ  ؛حاة  الى   ف  ه   فضل  أو  عدؿ  أهف كوىٍـ  [ر  ا هَ هَ لِ ]قكلً: فْ 
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ًُ: ]كحدٓثُ فْ هكافقتً الجاربردؼ  فْ ردِّ الحدٓث الضعِٓف  -أيًضا –ذلؾ  [ ْت بُ ثْ لـ َٓ  (1)اسٍ عبّ  ابفِ  َقْكُل
كَف ب/(. 142)/ؽ .خرجً عبد الرزاؽأً اعترض بأىّ  كلدقتً هف اٚستشٍاد بالحدٓث كاف هف الذٓف َُٓردُّ

اذ  بقكلً: ذا ها ف .عميً قاُس ٚ يُ  شاذ   الحدَٓث الش  ُّْ هف بعدي.ٌك   عمً الّسٓكط

ُـّ بالّسىد  ككاف ابف جهاعة أخرػ، كيكتفْ بذكر اسـ  -أحياًىا –كعدـ إتهاهً  -أحياًىا –ٍٓت
 الكتاب، كػ)الهكطأ(، أك راكؼ الحدٓث.

ستشٍادٌـ هف ذلؾ كاف هف الهقمٓف فْ ا (2)كعمِ الرغـكها سيأتْ فْ الهسألتٓف أتٓتٓف، 
ذا دٓدف عمهاء الّىحك، كالّصرؼ  حتِ هف جّكز هىٍـ اٚستشٍاد  -غالًبا –بالحدٓث الّشريف، ٌك

 ٌػ(.911ٌػ(، كالسٓكطْ)ت790بالحدٓث الشريف كاىكا هقمٓف، كالشاطبْ)ت

ف كاف قػراءة شػاّذة عمػى الّشػاٌد الّشػعري  .3 كهػا فػْ حاشػٓتً عمػِ  : تقديهً الشاٌد القرآىي, وا 
ًُ  :َقػْكِؿ الشػػارح ْف لػػـ َيُكػػْف كػػذلَؾ كػػػ)َكِتٍف([ الِفْعػػُل فإى ػػ ـِ ٚ ُيشػػاِرُؾ اٚ ]كا  ـَ فػػْ ٌػػذا الِقْسػػ -أيضػػًا  –ْسػػ

ًِ َهػَع َبقػاِء َفْتَحػةِ  ؛ فىحػك: )َعْمػـ( ٓجػكز تسػكُٓف ِٚهػ ًِ ػك سػمُب كسػرِت ّىها لً َفػْرٌع كاحػٌد ٌك العػِٓف. كقػد  كا 
ََ يَْصتَِْتِطُ ىََػيْ ﴿: (3)ُقِرَغ شاذًّا ِي ُّ اَّلا ٍَ ًْ ُٓ ٌِِْ  ُّ  (أ/21/ؽ)كقاؿ الشاعر:  ,(4) ﴾َُٔ

ؿٍ  ػػػاز  ر  ب  ػػػج  ر  كهػػػا ض  ػػػج  ً  ي ض  ػػػ ٌ ج              فػػػإف أ
    
 
 
 

ت    ػػػػػر  ب  ـ  د  ػػػػػف  األ د  ػػػػػه  ً  اي  ت  ح  ف  ص   (5)وغ ار ب ػػػػػ
 

هػػف )الهول ػػديف(؛ فكػػاف كعػػادة  سػػابقيً هػػف  بشػػعر الطبقػػة الرابعػػة لػػـ يستشػػٍد ابػػف  جهاعػػة    .4
 أسالفً الى حاة, والصرفييف: 

 ب/(.141[. )/ؽبشعري جْ تَ حْ لـ يُ  اـٍ كأبك ته  ]: فٓكافُق ابُف جهاعَة قكَؿ الّشارِح الجاربردؼِّ  -
ًِ عَمِ شرح الشارح: ) كس الطائْ هف أبك تهاـ( ٌك بالتشدٓد حبٓب بف أ ؿكقاككَها ِفْ حاشِٓت

 . دٓففحكؿ الشعراء الهكلّ 
ا ابُف جهاعَة: إٚ أى ً فْ هكضع آخرَ  رأي الباحث: ًُ ف كعمِ الرغـ هف فحكلتً التْ ذكٌر  إى 

ًُ  ؿُ ك قي  ب/(.141(. )/ؽىً ليس بحجةإبْ تهاـ فأا عف بٓت هّ أك : )َعْى

                                                           

ء بقػػكؿ ابػػف عبػػاس 1) رؼ، كعميػػً أكرد لفظػػة إىسػػاف فػػْ هػػادة: )أىػػس(، كاسػػتدؿ ٌػػٚؤ رضػػْ هللا  -( ٌػػك رأؼ الجػػٌك
رؼ، الصحاح، )أىس(، )ج : "إىها سهْ إىساىا؛ ٖىً عٍد إليً فىسْ" . اىظر:-عىً  (.3/904الجٌك

ّـِ كالكسػػػر، كهػػػف ثػػػـ فٍػػػْ فصػػػيحة فػػػْ ) (2) (: فػػػْ الهعػػػاجـ القديهػػػة كالحدٓثػػػة هثمثػػػة الػػػراء بػػػالفتح كالضػػػ ـَ ْغػػػ َِ َُ َر
ف كاف اٖشٍر فٍٓا الفتح كالضـ. هعجـ الصكاب المغكؼ)ج  (.1/406استعهاٚتٍا بٍذي الصكر، كا 

ِ قراءة أبِ ا3)  .(5/182)ج لسهاؿ. اٖبيارؼ، الهكسكعة القرآىية( قرغ: بسككف الٛـ، ٌك
 .[83( ]الىساء:4)
 .(217)ص دٓكاف اٖخطل ،اٖخطلهف ]البسيط[  (5)
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و هف الهوّلديفألبي العتاٌية استشٍادي بشعرٍ ولـ يبد اعتراضً عمى الجاربردي في  ؛ ّٖىً , ٌو
ىها جاء بً فْ سياؽ هدحً  : )سمطاف كزراء -كها قاؿ -لـ يأِت بً لتقعٓد قاعدة، أك لهخالفة قاعدة، كا 

 بمفع:  ،عتاٌيةاٖكلِ ٖبْ ال اٖبياتَ : أف بىْ آدـ، صاحب دٓكاف الههالؾ(: فذكر ابف جهاعة
ةً  ً  الخالفػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ه ىقػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أ ت ت 

 
 ...    ...    ...    ...( (1 

ِدؼ   َهَدَح بٍا       ٍْ ًِ  ،الَه ٌَا ِبَحْضَرت  . كأىشَد

ا:  .5  ٍ ب ة  األشعار  ألصحاب  ا, وه ف  ى س   ٍ ب ة  األشعار  إلى قائم ي  تهي ز  ابف  جهاعة  ب ى س 

، كلـ اجِ جَ : إلِ العَ ٓلَ ، كقِ ةَ بَ ؤ إلِ رُ  بَ سِ ىُ  زٌ جَ ك رَ كٌُ  [ةٍ ه  ٍِ هُ  دَ عْ بَ  ْت عَ طِ قُ  ةٌ ه  ٍِ هُ  لْ : بَ رَ آخَ  ]كقكؿِ   -
 ب/(.120)/ؽ. حّ ِص يَ 

َٖ  قاؿَ  [ِسَ ىْٖ  فمستُ ] :الشاعرِ  قكؿِ ]كك - . ًٛ جُ رَ  حَ دَ هَ  (،ةَ دَ بْ عَ  بفِ  ةَ هَ قَ مْ عَ ػ)ٌك ل ،ـُ مَ عْ ا
 ب/(.140)/ؽ
6.   ً ت ب ت  , وه ر  ا, ه ع  إصدار ي  أحكاًها لدرجة  البيت   ٍ ع ار  إل ى قائم ي ب ة  ب ع ض  األش  ـ  ى س   :ع د 

ًِ عَمِ شرح الشارح: - ٍُ جِ كْ تَ  [لٌ عْ فِ  ًُ ىْ ِ هِ ىَ بْ ]ٚك ُٓ كَها ِفْ حاشِٓت قاؿ أبك  يفِ رِ عْ الت   ابِ تَ ْ كِ فِ  ًُ ٓ
 :(2)ًِ قكلِ  فْ هِ  كيُ ا أىشدُ : كهَ ػافَ ٓػ  حَ 

ػػػػػػػػػػل   ي  ػػػػػػػػػػد ي أ ف   ت و  ػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػ ت  ي  فّ  ك              و 
    
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػت    ػػػػػػػػػػػػػػػػل   ت ع م ػػػػػػػػػػػػػػػػل   ال   وكاى  م ي   ب الق 
 

  :ًُ كلُ ا قَ كأه  (. ب/18/ؽ). رٌ ادِ ىَ  اذ  فٍك ش

            اح  و  و ال فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و اؿ 
    
 
 
 

 (3)وال و اس  أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٌىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

                                                           

 ٌػ(، كتتهتً:211( البٓت هف ]الهتقارب[، ٖبْ العتاٌية)ت1)
 أتتً الخٛفة هىقادة ... إليً تجّرر أذيالٍا

 فمـ تؾ تصمح إٚ لً ... كلـ يؾ يصمح إّٚ لٍا
 هٍا أحد غٓري ... لزلزلت اٖرض زلزالٍاكلك را

، ف قتٓبػػػةكابػػػ، (أ )ص شػػػرح الجػػػاربردؼ شػػػافية ابػػػف الحاجػػػب، الكرقػػػة اٖكلػػػِ ،اىظػػػر: هخطكطػػػة: الجػػػاربردؼ
هحاضػػػػرات اٖدبػػػػاء  ْ،اٖصػػػػفٍاىك ،  (110)صخػػػػاص الخػػػػاص  ،الثعػػػػالبْك ، (2/783)ج الشػػػػعر كالشػػػػعراء

 .(1/200)ج كهحاكرات الشعراء كالبمغاء
تػاج  ،الزبٓػدؼك  (،11/739)ج لسػاف العػرب : ابػف هىظػكر،عىػدٌػػ(: 582هف الٍػزج َأْىَشػَدي اْبػُف َبػرِّؼ)ت البٓت (2)

 .(31/104)ج العركس
ػر فػْ عمػـك المغػة  ،السػٓكطْك  (،360: ابف عصفكر، الههتع فػْ التصػريف )صعىدالبٓت هف ]الٍزج[  (3) الهٌز

 .(2/48)ج كأىكاعٍا
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 (.ب/18/ؽ) . (1)فهصىكع

  (أ/9/ؽ)ِهْف َقْكِؿ أَخِر: ككذا ُْٓكَزُف )ِجِمد(  -

ا م د  م ع ج  الج  ٍت ي  ب  ب ًا أل يهًا ب س  ر    ض 

ذا ٓجكُز أْف يككَف له ا ُسكَِّف الر اُء لمكقِف ُكِسَر ٚلتقاِء [ ْر بِ ى  الصِّ ِحَٓف ٌاَج (2): ]ًِ َقْكلِ َىْحَك: و - ٌك
اِكَىِْٓف.  (.ب/23/ؽ) الس 

ى  كَ ككذلؾ فْ قكلً: ) -  لَ هَ حْ أَ  افَ كَ فَ  ،فُّ خَ أَ  اٚسـَ  ف  َِٖ  ؛لِ عْ الفِ ْ فِ  فْ كُ يَ  ـْ ا لَ هَ  رِ دَ ْص ْ الهَ فِ َزاُدكا ا هَ ا 
ػػرؼ  ،كتشدٓد الٛـ ،بكسر التاء كالهيـ (ؽّٛ هِ تِ )كَ  .ةِ ادَ يَ مزِّ لِ  ًقا مُّ هَ لً تَ  قَ م  هَ كتَ  ًُ قَ م  هَ تَ  :يقاؿ" :قاؿ الجػػٌك
 :قاؿ ،(3)"ًُ لَ  فَ طَ مَ تَ كَ  ًِ يْ لَ إِ  دَ د  كَ تَ  اذًقا إٛ  هِ كتِ 

ػػػػػػػػػبػػػػػػػػػاٍب ف  ح  ة  أ  الث ػػػػػػػػػث    ةٍ ب  ع الق ػػػػػػػػػح 
 

ػػػػػػػػػػػال  و    ػػػػػػػػػػػب  ت ه  ٌ ػػػػػػػػػػػو   ؽٍ ح  ػػػػػػػػػػػب   ػػػػػػػػػػػالق   و  ح  ل  ت 
(4) 

 
 (.أ/43/ؽ) .اىتٍِ

ِْ٘ بِ  (بُّ حُ فَ ) :ػ كَ رْ يُ كَ  ،ةِ ٛثَ الث   عِ اِض كَ ْ الهَ فِ  يفِ ىكِ تْ ال  بِ  (ب  حُ ) ةُ ايَ كَ كالرِّ  -  ،فِ ْٓ عَ ِض كْ  الهَ َٛ ْ كِ فِ  ةِ افَ َض ا
ُّْ  ًُ الَ قَ   (.أ/43/ؽ(. )لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ شَ )فْ  الخكارزه

ٌُ هَ ى  ا ِ كَ  ،ًرادَ ْص هَ  َس يْ مَ فَ  (؛افِ يَ بْ التِّ ػ)كَ  رِ سْ كَ الْ بِ  (اؿُ عَ فْ التِّ )اه  أَ ككها فْ قكلً: ) -  عَ ِض كْ هَ  لَ عِ جُ  ـٌ اسْ  كَ ا 
 (افَ يَ قْ المُّ ) دُ يرِ تُ  (اءُ قَ مْ التِّ ) ًُ مُ ثْ هِ كَ  (،ةٍ ارَ غَ إِ ) عَ ِض كْ هَ  (ةً ارَ غَ ) لُ عَ جْ تَ  ـ  ثُ  (،ةً ارَ غَ إِ  تُ رْ غَ أَ ) :ؾَ لِ كْ قَ كَ  ،رِ دَ ْص هَ الْ 
 :اؿَ ا قَ هَ كَ 

ٌ ػػػػػ ؾ   ػػػػػر  ي  ػػػػػت  خ  ي  ت  أ  ت ػػػػػ ل  أه م  ػػػػػد   ي ه واع 
 

ً  األ    ػػػػػػػر  عػػػػػػػف ت مقائ ػػػػػػػ ػػػػػػػفػػػػػػػاليوـ  ق ص  ل  ه 
  

 
 (.ب/43/ؽ) .ؾَ ائِ قَ لِ  فْ عَ  يدُ رِ ُٓ 

                                                           

 .(360)صالههتع فْ التصريف  ،بف عصفكر( )فهصىكع َصىعً الىحكيُّكف(. ا(1
 ( البٓت لَطَرَفُة، هف بحر ]الرهل[: ككهاؿ البٓت:2)

ى ِبرْ   بِجَفاٍف َىْعَتِرؼ ىاِدََٓىا            كَسِدٍٓف حَٓف ٌاَج الصِّ
رؼ، الصحاح )ج(66)ص دٓكاف طرفة بف العبد ،اىظر: طرفة  (.2/708، كالجٌك

رؼ، الصحاح )ج3)  (. 4/1556( اىظر: الجٌك
ك بٛ ىسبة فػْ: شػرح دٓػكاف الحهاسػة: أىشػد ابػف اٖعرابػْ بٓتػًا فػْ قسػهة الٍػكػ زعػـ 4) ( البٓت هف ]الطكيل[. ٌك

قػا. اىظػر:   ٛ ػاؿ( ىحػك: َتَهم ػق َتَهمُّقػا كِتِه ػل( يػأتْ عمػِ )ِتِفع  أىً ٚ ثاىْ لً، كأّف قائمً ٚ ُيعرؼ. الشاٌد: أف )تفع 
ىتػػائج الفكػػر فػػْ  ،السػػٍٓمْك ، (1/276)ج الزهخشػػرؼ الهفصػػلك  (،876)صشػػرح دٓػػكاف الحهاسػػة  الهرزكقػػْ،
 (.1/300ركف الدٓف، شرح الشافية )جك  (،1/279)جالى حك، 
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اِرِح: - ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  ًُ ] ككها ِفْ حاشِٓت َى   ارٌ عَ شْ إِ  يًِ فِ  [يـِ ظِ عْ مت  لِ  ًُ ؼ لَ الذِ  ٓرِ ْصغِ تَ لِ  ؿُ اكَ تىَ  ُٓ َٚ  ِٖ
ٌِ الد  ) ٓرُ غِ ْص تَ  ًُ ىْ هِ كَ  :كاالُ قَ  ،ْ  كفِ كُ  بٌ ٌَ ذْ هَ  كَ ٌُ كَ  ،يـِ ظِ عْ مت  لِ  كفُ كُ يَ  اهَ  ٓرِ ْغِٓ الت   فَ هِ  ف  أَ بِ   ؿِ كْ قَ كَ  ،تِ ْٓ ْ البَ فِ  (يةِ ا
َها – كدٍ عُ سْ هَ  فِ ْ ابْ فِ  رَ هَ عُ  ٍُ َْ هللُا َعْى  : ر  اع  الش   ؿ  و  ق  و   ،(1)"ُكَىٌْٓف ُهِمَئ ِعْمًها" :-َرِض

ا ب يٍل ش  ي ق  ج  ق  ف و  ـ   ٌ   ك ف  تال ر أس  ل 

 

   ً م غ ػػػػػ ػػػػػال   ل ت ب  ت ع ه  ت ػػػػػى ت ك ػػػػػل  و  ح 
(2) 

 
ّْ ) :ـْ ٍِ لِ كْ قَ كَ  ّْ كُصديق  : (4)عِ فْ مَ بِ  تَ ْٓ البَ  ْ(ىِ غْ هُ ال)ْ فِ  دَ شَ ىْ أَ كَ  ،(3)(ُأخ

ػػػػػػػػػػاه خٍ  يػػػػػػػػػػٍل ش  ب  ػػػػػػػػػػق  ج  ي   ً  ىال ػػػػػػػػػػت   ف  ل ػػػػػػػػػػ ف و 
 

ػػػػػػػػػػت  ف  ل    ػػػػػػػػػػػالح   ً  ى  ت ع ه   ت ػػػػػػػػػػػى ت ك ػػػػػػػػػػل  و 
 .(ب/48/ؽ) 

اِعِر  أّف ابَف جهاعةَ  ويرأ الباحث: ًِ لمش  ًُ فْ َشْرِح اِرَح ىسَب ؛ ٖف  الش  ًِ لـ ٓىِسِب البَٓت ٌَىا لقاِئِم
)  .(5))لبِٓد بِف ربيعَة العاهِرؼِّ

:اإلتياف  ب ه ط م ع القصيدة , وبأبياٍت أ خ .7  ً ع  ال  ع ة  اطّ  ً , وس  ظ  ف  ع ة  ح   ر أ, ت ؤكّ د  س 

اِرِح: ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  ِمُح[ البٓتُ  كها ِفْ حاشِٓت َُٖهْٓ ا: أكّ  ةٍ كيمَ طَ  ةٍ قصٓدَ  فْ هِ  كَ ٌُ  ]ا ٍَ  ُل

م ػػػػػدٍ  ال ػػػػػف  ب  ػػػػػذا أىػػػػػت  يػػػػػا صػػػػػىعاء  ه   حب 
    
 
 
 

ـ    ػػػػػػػػ ػػػػػػػػي وال ى ق  ػػػػػػػػعوب  ٌػػػػػػػػوًأ هىّ   وال ش 
 

ها قكلً:  كهىٍا البٓتاف الهشٍكراف  ٌك

ػػػػػػػػأ   ـ  ل ػػػػػػػػ ػػػػػػػػق  ب  ل  ـ   ـ  ٌ  د  ع   ٌ ب ر  ػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػأ خ   حيي
    
 
 
 

ـ    ٌ ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػّي  ـ  حبي  ٌ  إال  يزيػػػػػػػػػػػػد 
 

                                                           

 . [601: رقـ الحدٓث 206، اىقضاء الحيض، ( هالؾ، هكطأ هالؾ(1
كبػٛ ىسػبة ، (12/492)ج لسػاف العػرب ابػف هىظػكر،ك ، 87ٖكس بػف حجػر فػْ دٓكاىػً، [.الطكيػل]( البٓت ِهػَف 2)

 .)1/192الرضْ، شرح الشافية )ج عىد:
َهػر ال ػِذؼ أحكػـ الكصػمَة َبٓىٍَهػا(. العكبػرؼ، 3) ْٖ َك هف لطف اْلهىزَلة كِصػغر ا ٍُ ّْ َف ّْ كُصديق ا َقْكلٍـ فٌٛف ُأخ ( )كأه 

 .(2/159)ج المباب فْ عمل البىاء كا٘عراب
 .(181ص) المبٓب البٓت بٍذي الركاية عىد ابف ٌشاـ، هغىْ ( (4
 ( ىص الجاربردؼ: )كقكؿ الشاعر )لبٓد(: ]الطكيل[5)

َيٌة َتْصَفرُّ هىٍا اٖىاهل ٍِ  ككل أىاس سكؼ تدخل بٓىٍـ ... ُدَكْي
يػػة أكبػػر هىػػً؟! ٚك التصػػغٓر الػػذؼ لمشػػفقة، كهػػا يقػػاؿ: )يػػا  يػػة، كالهػػراد بػػً الهػػكت، كأؼ دٌا الشػػاٌد: صػػغر الدٌا

يػػػة إذا كا ِة(. بىػػْ(، كأجٓػػػب عػػػف اٖكؿ بػػػأف الدٌا ىػػػت عظيهػػػة كاىػػػت سػػػريعة الكصػػػكؿ؛ َفالت ْصػػػِغُٓر؛ ِلَتْقِمٓػػػِل الُهػػػد 
 ابػػػػف يعػػػػيش، شػػػػرح الهفصػػػػلك ، (1/232)ج جهٍػػػػرة المغػػػػة ابػػػػف دريػػػػد،ك ، (132لبٓػػػػد )ص دٓػػػػكاف ،اىظػػػػر: لبٓػػػػد

 . (327)ص شرح الجاربردؼ ،، كشآٌف، هجهكعة الشافية(5/114)ج
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 كقكلً:

ق ىي  وقهػػػػػػػػت  لمطيػػػػػػػػػف  هرتاعػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػأر 
    
 
 
 

ـ    م ػػػػػ ى ي ح  ـ  عػػػػػاد  ت  أ ػػػػػر  ػػػػػي  س   ٌ ػػػػػت  أ م   ف ق 
 

 (.ب/12/ؽ)
ً  البيت   .8 ـ  إتهاه  ي اًىا –ع د  ض  الب-أ ح  ـ  ع ر  اًل , أو ع د  اه   :يت  ك 

ٌ اج  : ]ًِ َقْكلِ َىْحَك:  - يف   ذا ٓجكُز أْف يككَف له ا ُسكَِّف الر اُء لمكقِف ُكِسَر ٚلتقاِء [ ر  ب  ى  الصّ  ح  ٌك
اِكَىِْٓف.  الس 

ٍَ  حِ تْ فَ بِ ؛ أؼ: ةَ ْرهَ ٌَ  فُ بْ  يـُ اٌِ رَ بْ إِ ] :ًِ َقْكلِ كك -  [ اءِ الر   كفِ كُ كسُ  اءِ ال
 (1)ف أ ى ظ ور   دىوأوا ك  م  س   اه  ث  ي  ح   ف  ه  

 (.ب/26/ؽ)
؛ لت أ ك   يأت ي ابف  جهاعة   .9 ةٍ بالّشاٌد  الّشعر يّ  د     :اة  ح  الى   ة  اد  ى ع  م  ع   يد  ق اع 

ى  كَ  -  .ةِ ادَ يَ مزِّ لِ  لَ هَ حْ أَ  افَ كَ فَ  ،فُّ خَ أَ  اٚسـَ  ف  َِٖ  ؛لِ عْ ْ الفِ فِ  فْ كُ يَ  ـْ ا لَ هَ  رِ دَ ْص ْ الهَ فِ َزاُدكا ا هَ ا 
ػػرؼ  ،كتشدٓد الٛـ ،بكسر التاء كالهيـ (ؽّٛ هِ تِ )كَ   :ًقاٛ  هِ ًقا كتِ مُّ هَ لً تَ  قَ م  هَ كتَ  ًُ قَ م  هَ تَ  :اؿُ قَ يُ " :قاؿ الجػػٌك
  :قاؿ ،(2)"ًُ لَ  فَ طَ مَ تَ كَ  ًِ يْ لَ إِ  دَ د  كَ تَ  اذإ

ػػػػػػػػػب  ع الق ػػػػػػػػػبػػػػػػػػػاٍب ف  ح  ة  أ  الث ػػػػػػػػػث    ةٍ ح 
 

ػػػػػػال  و    ػػػػػػب  ت ه  ٌ ػػػػػػو   ؽٍ ح  ػػػػػػب   ػػػػػػالق   و  ح  ل  ت 
(3) 

 
 (.أ/43/ؽ)

ِْ٘ بِ  (بُّ حُ فَ ) :ػ كَ رْ يُ كَ  ،ةِ ٛثَ الث   عِ اِض كَ ْ الهَ فِ  يفِ ىكِ تْ ال  بِ  (ب  حُ ) ةُ ايَ كَ كالرِّ  -  ،فِ ْٓ عَ ِض كْ  الهَ َٛ ْ كِ فِ  ةِ افَ َض ا
ُّْ  ًُ الَ قَ   (.أ/43/ؽ) (.لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ شَ )فْ  الخكارزه

ٌُ هَ ى  ا ِ كَ  ،ًرادَ ْص هَ  َس يْ مَ فَ  (؛افِ يَ بْ التِّ ػ)كَ  رِ سْ كَ الْ بِ  (اؿِ عَ فْ التِّ )اه  أَ  -  :ؾَ لِ كْ قَ كَ  ،رِ دَ ْص هَ الْ  عَ ِض كْ هَ  لَ عِ جُ  ـٌ اسْ  كَ ا 
 :اؿَ ا قَ هَ كَ  (افَ يَ قْ المُّ ) يدُ رِ تُ  (اءُ قَ مْ التِّ ) ًُ مُ ثْ هِ كَ  (،ةٍ ارَ غَ إِ ) عَ ِض كْ هَ  (ةً ارَ غَ ) لُ عَ جْ تَ  ـ  ثُ  (،ةً ارَ غَ إِ  تُ رْ غَ أَ )

ػػػػػ ي  ػػػػػت  خ  ٌ ػػػػػأه م  ؾ   ي  ت  أ  ت ػػػػػ ل  ر  ػػػػػد   ي ه واع 
 

ً  األ    ػػػػػػػر  عػػػػػػف ت مقائ ػػػػػػػ ػػػػػػػفػػػػػػاليوـ  ق ص  ل  ه 
  

 
                                                           

 . 72سبق تخريجً، ص (1)
رؼ، الصح2)  (. 4/1556اح )ج( اىظر: الجٌك
 .80سبق تخريجً، ص( 3)
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 (./أ43/ؽ) .ؾَ ائِ قَ لِ  فْ عَ  يدُ رِ ُٓ 

اِرِح: - ًِ عَمِ َقْكِؿ الش  ًُ ] ككها ِفْ حاشِٓت َى   ارٌ عَ شْ إِ  يًِ فِ  [يـِ ظِ عْ مت  لِ  ًُ ؼ لَ الذِ  ٓرِ ْصغِ تَ لِ  ؿُ اكَ تىَ  ُٓ َٚ  ِٖ
ٌِ الد  ) ٓرُ غِ ْص تَ  ًُ ىْ هِ كَ  :كاالُ قَ  ،ْ  كفِ كُ  بٌ ٌَ ذْ هَ  كَ ٌُ كَ  ،يـِ ظِ عْ مت  لِ  كفُ كُ يَ  اهَ  ٓرِ ْغِٓ الت   فَ هِ  ف  أَ بِ   ؿِ كْ قَ كَ  ،تِ ْٓ ْ البَ فِ  (يةِ ا
َها – كدٍ عُ سْ هَ  فِ ْ ابْ فِ  رَ هَ عُ  ٍُ َْ هللُا َعْى  (/ب48/ؽ: )رِ اعِ الش   ؿِ كْ قَ كَ  ،(1)"ُكَىٌْٓف ُهِمَئ ِعْمًها" :-َرِض

ا ب يٍل ش  ي ق  ج  ق  ف و  ـ   ٌ   ك ف  تال ر أس  ل 

 

   ً م غ ػػػػػ ػػػػػال   ل ت ب  ت ع ه  ت ػػػػػى ت ك ػػػػػل  و  ح 
 (2) 

 
ّْ )  :ـْ ٍِ لِ كْ قَ كَ  ّْ كُصديق  : (3)عِ فْ مَ بِ  تَ ْٓ البَ  ْ(ىِ غْ هُ ال) ْفِ  دَ شَ ىْ أَ كَ  (،ُأخ

ػػػػػػػػػاه خٍ  يػػػػػػػػػٍل ش  ب  ػػػػػػػػػق  ج  ي   ً  ىال ػػػػػػػػػت   ف  ل ػػػػػػػػػ ف و 
 

ػػػػػػػػػػت  ف  ل    ػػػػػػػػػػال ً  ى  ت ع ه  ت ػػػػػػػػػػى ت ك ػػػػػػػػػػل  و   ح 
 

 (.ب/48/ؽ)

ه اع ة  الر اب ع  اله ط م ب   ق ف  ابف  ج  اذّ  والكثير  : ه و   : ه ف  القميل  والش 
, والهصىوع ( عىد  ابف  جهاعة  درجات  اال .1 اذ , والى ادر  : )الش  ع ر    :ستعهاؿ  في الشّ 

ًِ عَمِ شرح الشارح: - ٍُ  [لٌ عْ فِ  ًُ ىْ ِ هِ ىَ بْ ]ٚك ُٓ كها ِفْ حاشِٓت قاؿ أبك  (كتاب التعريف)فْ  ًُ تكجٓ
  :(4)قكلً حٓػػاف: كها أىشدكي هف

ػػػػػػػػػػل   ي  ػػػػػػػػػػد ي أ ف   ت و  ػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػ ت  ي  فّ  ك              و 
    
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػت    ػػػػػػػػػػػػػػػػل   ت ع م ػػػػػػػػػػػػػػػػل   ال   وكاى  م ي   ب الق 
 

 : (5)ًُ كلُ قَ ا كأه   (.ب/18/ؽ) .ر  اد  ى   اذ  شفٍك 

            اح  و  و ال فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و اؿ   
    
 
 
 

 وال و اس  أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٌىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  
 

 (.ب/18/ؽ) .فهصىوع

2.   ً اس  عمي ف ع , وال  ي ق  اذ  عىد  ابف  جهاعة  ي ح   : الش 

                                                           

 . [601: رقـ الحدٓث 206، اىقضاء الحيض، ( هالؾ، هكطأ هالؾ(1
  .81سبق تخريجً، ص (2)
  .81سبق تخريجً، ص (3)

 . 79، ص( سبق تخريجً(4
 .  79، ص( سبق تخريجً(5
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ًِ عمِ َقْكِؿ الشارِح: فْ كها فْ - ٍد ِهْف َكِمَهٍة َحْرًفا َكاِحًدا[؛ )َأْؼ: قكلً:  حاشِٓت ]َكَتُبكا ُكل  ُهَشد 
ٚ  فْ  ًُ ﴿ إ يُِّك

َ
ْفخُٔنُ  ةِأ ٍَ ْ (  (1)﴾ال ـْ ِيُك ، فإى ٍـ كتُبكُي بػ)يائٓف( عمِ ٌذي الصكرة: )بأْٓ ًِ ٌَُك َشاذ  ُْٓىَقاُد ِإَلْي َك

. َكَذا ِفْ )ُبْغَيِة الط اِلِب(. )/ؽ ًِ  ب/(.227َكَٚ ُيَقاُس َعَمْي
ِرِي ِهه ا َسَيَأِتْ، ) ككها فْ قكلً: - ذا الِبَىاِء، كَغْٓ ٍَ ـْ َأف  الَهَعاِىْ الَهْذُككَرَة ِل ع , َكاْعَم ف  ي ح  ه ع  و  ي س 

ا ه ط ر    ٍ ى  ء  ه  ي  ا ُجْهَمًة َزاِئَدًة َعمِ َها ًداول ي س  ش  ٍَ ، كَقْد َذَكْرُت فْ )ِكَتاِب الت ْعِريِف(، ِهْى ٌَُك َىَظٌر ُلَغِكؼ  ، َك
ٌَُىاؾَ   ًُ ٌَُىا اْعِتَهاًدا عمِ َها َذَكْرُت اِرُح َهَع َفَكاِئَد َىِفيَسٍة، كآَثْرُت َحْذَؼ َذِلَؾ  ُف كالش  ًُ َذَكَرُي الُهَصىِّ . َفْمَُٓراِجْع

 .(ب/29/ؽ). (َأَراَديُ  َهفْ 
ً , عمى   .3 ً  إقرار  هى , وكأى  ر اء  ً  الف  ت د  ب (, الذي اع  ة  )القميل   ٍ ً , ه ف  ج  لـ يبد  ابف  جهاعة  ر أ ي 

 : رأي  الك وف يّ يف  

-  ًُ ْهِز[: )َهَعػاَئَش( كها فْ حاشٓتً عمػِ َقػْكِؿ الشػارح: ]َكْجػ ٍَ ٍِرَ  ِبػاْل  ِركايػةِ  ِهػفْ  َىػاِفعٍ  َعػفْ  ذلػؾ )ُاْشػُت
ٌُكَ  َخاِرَجَة، ُّْ  َقاؿَ  الى ْحكيَٓف، ِعىدَ  َغَمطٌ  َك : فْ الَحَمِب ًِ  اْبػفِ  َعػفْ  ُرِكَيػْت  َبػلْ  َىػاِفٌع، بٍػا ٓىفػرد )كلـ إعراِب
ػػا َكقػػػَرأَ  َعػػاِهٍر، ٍَ ، بػػػفُ  َزْيػػدُ  -أيضػػػاً  – ب ٍّْ َْٖعَهػػػُش، َعِمػػ َْٖعػػَرُج، كا  اليػػػاءِ  ٌػػذي قمػػػبَ  ِإف   الَفػػر اُء: كقػػػاؿ كا
فْ  جاء، قد )َصِحيَفة( بياءِ  لٍا تشبٍٓاً  ًٛ( كافَ  كا   ب/(.185)/ؽ .قمي

ه اع ة  ه ف  الق ي اس  س  اه  الخ  اله ط م ب   ق ف  ابف  ج   :: ه و 
 : اعتداد ابف جهاعة بالقياس .1

(:  كهػػػا فػػػْ حاشػػػٓتً عمػػػِ َقػػػْكِؿ الشػػػارح: -  ْ ([؛ٓػػػلٍ عِ فَ )ِ َمػػػعَ  دٌ ارِ كَ ]َك)َثَقِفػػػ  ْ  ف  َِٖ  (، كالقيػػػاُس: )َثَقْيِفػػػ
ػػػكَ  (،ٓػػػفُ قِ ثَ ) ًُ مَ ْصػػػأَ  (.يَفػػػرِ )ظَ كَ  (،يفٍ رِ ظَ ػ)َكػػػ (،ْ  ِفػػػيْ قَ ثَ ) اُس َيػػػالقِ كَ  (،فَ ازِ كَ ٌَػػػ) فْ ِهػػػ ةٌ َٓمػػػبِ قَ  َْ ٌِ  :اُس َيػػػالقِ كَ  ٍّْ
 :فْ قكلً ،اسِ يَ ِ القِ مَ عَ  اءَ جَ  ،(ْ  شِ يْ رَ قُ )

ػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػي  ر  ق   ي  ج  ػػػػػػػػػػم  ع   ي  ش  ػػػػػػػػػػٍ  ه   ً  ي   ة  اب 
 

ػػػ  ػػػى د  ل ػػػإ   يعٍ ر  س  ػػػالت  أ و  د  ي الى ػػػاع   (2) ـ ر  ك 
 

 (.أ/70/ؽ)

                                                           

  .[6القمـ:]( 1)
ٌَِرّؼ كالَخِمٓلُ 2) ٌََكَذا َأْىَشَدي الَجْك د كتَػاِب ِسػَٓبَكْيً هػف ( هف ]الطكيل[  ٌِ ، كَىَقَمً ابُف ِدْحَيَة ِفْ الت ْىِكير، كالبُٓت هف َشَكا

 ُجْهَمِة َثَٛثِة َأبياٍت َكٌِْ:
ـِ  ٍُ ًِ َدَهاَهٌة ... ِإذا َها َغَدا َيْغُدك ِبَقْكٍس كَأْس  كَلْسُت ِبَشاِكؼٍّ َعَمْي

ٌَٚص كَأْعَيا ْ  ُهَفاَضٌة ... ِد  ِف الَجَراِد الُهَىظ ـِ كلِكى ها أَْغُدك َعَم
ـِ  اَبٌة ... َسِريٍع ِإلِ َداِعْ الى َدػ كالت َكرُّ ٍَ ٍّْ َعَمْيً َه  ِبُكل ُقَرْيِش

رؼ، الصحاح )ج(3/337)ج الكتاب ،اىظر: سٓبكيً بٓدؼ، تاج العركس3/1016، كالجٌك  .(17/326)ج (، كالز 
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2.   ً ػػػاس  ب ػػػ ػػػاث ر ة  ل مق ي  ػػػوف  إ ال  ب ػػػالك ث ر ة  الك  يّ ي ف  ال ي ك  ػػػر  ػػػد  الب ص  ى  ٚ  إذا دؿ  دلٓػػػٌل عمػػػِ االحتجػػػاج  ع  ، إ
. كُهَكاَفَقُة ابِف جهاعةَ  ًِ  عمِ ذلؾ فْ هثل:  هخالَفِت

ا -  القصدَ  ف  يشٓر إلِ أَ  [إلِ آخري هٓزافٍ  فْ هِ  د  بُ  ً ٚكذلؾ ٖىّ ِرِح: ]قكلً ُهَعقًِّبا عمِ شرح الش 
ِّْ  تفريقُ  عمِ ٌذا الكجًِ  بالكزفِ  ِّْ  لِّ حَ هَ  ، كبيافُ باختصار   في األكثر   :ي  أ   ؛الزائدِ  فَ هِ  اٖصم  .اٖصم
ذا (زكائدُ  اءُ كالتّ  ،كالسٓفُ  ،يـُ اله) :اؿَ قَ يُ  فْ أَ  فْ هِ  رَ َص كاف أخْ  (لٌ عَ فَ تَ سْ هُ ) (جٍ رَ خَ تَ سْ هُ ) كزفُ  :فإذا قٓل ، كا 

 از  ر  ت  ح  ا   ؛ر  ث  ك  في األ   :وقولي، (اءِ الفَ )فيً عمِ  ةٌ هَ دِّ قَ تَ هُ  (العٓفَ ) أف   ـَ مِ عُ  (؛لُ فَ عْ أَ ) (رَ آدَ ) كزفُ  َل:ٓقِ 
ا عمِ هعرفتً هادً اعت فْ الكزفِ  ذلؾَ  فْ ِّٓ بَ كلـ ُٓ  ،زائدٌ  الٓفِ الد   دَ حَ أَ  فإف   (لٍ مَ عْ فَ )عمِ  (دٍ دَ رْ قَ ) كزفِ  فْ عَ 
ـ    إف  إال  بزيادتً  ـُ كَ حْ يُ  عمِ ثٛثةٍ  دٌ ائِ زَ  فٍ اعَ َض هُ  ل  كُ  ف  ؛ َِٖ كفِ زُ كْ الهَ  فَ هِ   ،ي  غير   عمى زيادة   دليل   قا

 (.أ/9/ؽ). (1)(ددَ ىْ لَ )أَ  :ىحك

ه اع ة  ه ف  الم غ ات  س  د  اس  الاله ط م ب   ق ف  ابف  ج   :: ه و 

الع   .1 ً  ب م غ ات   اه ع ر ف ت   ٍ , و ا  ق ر ار ي  ب االستشٍاد  ب  ب    :ر 
 ح  ت  ف  و   ف  ي  الع   ـ  ض   رٍ اه  ع  و ى  ب   ل  ع  ف  ت   ـ  ل  [ رٍ اهِ عَ  ْىِ بَ  ةُ غَ لُ  كَ ٌُ ]كَ كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  -
 .(ب/34/ؽ). ـْ ٌِ رِ ْٓ غَ كَ  يِ رِ ْٓ ْ غَ فِ  ـْ ٌُ ، كَ طْ قَ فَ  (د  ج  )و   ع  ار  ض  ي ه   ف  ال  إ   اء  الف  
ََ فَ ) :كؿُ قُ تَ  بَ رَ عَ الْ  ف  ]َِٖ شٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: ككها فْ حا -  فْ ِّٓ بَ ُٓ  ـْ لَ [ كَ حِ تْ فَ الْ كَ  رِ سْ كَ الْ بِ  (ؿَ ِض
 ْفِ فَ  ؛يحٌ حِ َص  كَ ٌُ كَ  (لُ ُض فْ يَ  :لَ ِض فَ ) :ْا فِ هَ كَ  يُ دَ ىْ عِ  كفَ كُ يَ  فْ أَ  فُ كِ هْ يُ كَ  (،ـُ عَ ىْ َٓ  :ـَ عِ ىَ )ْ فِ  لِ اخُ دَ الت   ًَ جْ كَ 
ٍِ فِ  ِـّ الض  بِ  اءَ جَ  ًُ ى  أَ  :يِ رِ ْٓ غَ كَ  ،يفِ رِ الش   حِ رْ شَ  ْفِ كَ  (،بَ رَ َض كَ  ،رَ َص ىَ كَ  ،عَ هِ سَ ػ)ك (:ـَ عِ ىَ ) :كسِ اهُ القَ   ،اهَ ٓ
ُْٖ  فَ هِ  عَ ارِ َض الهُ كَ ، اهَ ٌُ ا دَ حْ إِ  فْ هِ  ْاِض الهَ  ذَ خَ أَ فَ  ؛عِ ارِ َض الهُ  ْفِ  حِ تْ فَ الْ كَ  ْ،اِض الهَ  ْفِ  رِ سْ كَ الْ بِ كَ   ؛ػ رَ خْ ا
ً  ف   ف  أ   ت  ف  ر  ع   د  ق  و   :ٓفِ الدِّ  اـُ ظَ ىِ  خُ ْٓ الش   اؿَ قَ  ٍ  ف   ر  س  ك  ال   ي  ٌ   ةً ع  اب  ر   ةً غ  ل   ي  .(ب/36/ؽ. )اه  ي
ٌَ ََل إِ  ةٌ رَ ظِ َِ ذَ ﴿ :ـْ ٍُ ُض عْ بَ  أَ رَ قَ ]كَ ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  -  ةَ اءَ رَ القِ  دْ جِ أَ  ـْ لَ  [(2)﴾هُسَ يْ  
ِ٘ كَ  ،ٓفِ السِّ  ِـّ َض كَ  اءِ الظ   رِ سْ كَ بِ   ،ِـّ الض  بِ  أَ رَ قَ  ًُ ى  أَ  :احٍ بَ ْ رَ بِ أَ  فِ بْ  (3)اءِ طَ عَ  فْ عَ  كؿُ قُ ىْ الهَ كَ  ،دٍ حَ َِٖ  ةِ افَ َض ا
ِ٘ كَ   دْ قَ كَ  (،ةٍ مَ عِ ا)فَ ِ مَ عَ  (ةٌ رَ اظِ ىَ فَ ) أَ رَ قَ  ًُ ى  أَ  ًُ ىْ عَ  ـ  ثُ  ،(هُسَ يْ ٌَ إضافة )هيسر( إلِ )الٍاء( ) – ةِ افَ َض ا

                                                           

 .(8/9)ج اهمة. الخمٓل، العٓف( رجٌل ألىدُد كَيَمْىَدد: كثٓر الُخصكهاِت َشِرُس الهع1)
 .   [280( ]البقرة:2)
تصػػغٓر: )عطػػاء(، أصػػمٍا )عطػػاك(، قمبػػت الػػكاك : هصػػركفة؛ ٖىٍػػا هىقمبػػة كليسػػت هزيػػدة لمتأىٓػػث، ك (عطػػاءٌ ) (3)

ٌهػػػزة؛ لكقكعٍػػػا طرًفػػػا بعػػػد اٖلػػػف، فػػػإذا صػػػغر اىقمبػػػت اٖلػػػف )يػػػاًء(، كزاؿ الهكجػػػب فػػػُرد  إلػػػِ أصػػػمً، كقٓػػػل: 
(، ثػـ حػذفت اليػاء اٖخٓػرة. شػآٌف، )ُعَطٓك(، ثـ قم  ْ بت الكاك يػاًء؛ لتطرفٍػا، كاىكسػار هػا قبمٍػا؛ فحصػل )ُعَطػ

 . (353)ص هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ
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ا ََكذِةَثٌ ﴿ :كَ حْ ىَ  ،رٌ دَ ْص ا هَ ٍَ ى  ِ أَ مَ عَ  (1)ؽَ احَ سْ إِ ك بُ ا أَ ٍَ جَ ر  خَ  َٓ َْٔرَػخِ ِ ِ مَ عَ  ُي(رْ اظِ ىَ فَ ) ًُ ىْ عَ كَ ، (2)﴾ىَيَْس ل
 َْٖ ٌِ جَ هُ  فْ عَ كَ  ،يـِ رِ غَ مْ لِ  ٓرُ هِ الض  كَ  ،ةِ رَ ظِ بالى   ًُ حْ اهِ سَ  :ؼْ أَ  ؛رِ هْ ا ِ٘ كَ  ،ِـّ الض  بِ  أَ رَ قَ  ًُ ى  أَ  :-اًض يْ أَ  - دٍ ا  ،ةِ افَ َض ا
 :اٍَ ىْ هِ  كرُ ٍُ شْ الهَ كَ  ،ػ رَ خْ أُ  اتٌ اءَ رَ قِ  ةِ ْ أيَ فِ كَ  ،ة  ي  يه  ه  ت   ة  غ  ل   ي  ٌ  و   ،اءِ الظ   كفِ كُ سُ بِ  ُي(رَ ظْ ىَ فَ ) أَ رَ قَ  ًُ ى  كِ لَ 
ٌَ ََل إِ  ةٌ رَ ظِ َِ ذَ ﴿  (.ب/44/ؽ) .ةٍ افَ َض إِ  رِ ْٓ غَ  فْ ا هِ ٍَ هِّ َض كَ  ،ٓفِ السِّ  حِ تْ فَ كَ  ،اءِ الظ   رِ سْ كَ بِ  (3)﴾ةٍ رَ َسُُيْ  
ُؼ فْ )سكؼ(، ك)إْف(. ك)القمُب(، ك)ا٘بداُؿ( فْ )عت ِ(، ذْ قاؿ: كجاء الحَ ككها فْ قكلً: ) -

(. فقد أجاب ابفُ  ـَ بذلؾ بعد اىتقاؿ )عمِ( إلِ اٚسهي ِة كجعَمٍا  س بأفّ  ػكرٍ ػػػفُ ػػْص عُ  ك)َلَعف  إّىها َحَك
ـَ عمِ )اٖلف( بأى ٍا َعْف )كاك( ِلَها فٍٓا ِهْف هعىِ )العمك(، كبأف    ؼَ ذْ الحَ  اسًها ُهَتَهكًِّىا كُحِك

 ِ٘ َعِ أْف َٚ  أفْ  فُ كِ هْ يُ . قٓل: ك اذ  شَ  اؿَ دَ بْ كا ٌَ كؼِ رُ اَؿ فْ الحُ دَ بْ  إِ َٚ ، كَ ؼَ ذْ  حَ ُٓد  اِت هَ مِ الكَ  يِ ذِ ، كأف  
ى ها ٌْ لُ   (./ب9/ؽ) .(ؼِ رْ فْ ذلؾ الحَ  اتٌ غَ الكاردَة ليس فٍٓا حذٌؼ، ٚك إبداٌؿ، كا 

ً  ب ع ض  ال مغات   .2  : تضعيف 
أراد عمػِ  ًُ م ػعَ [ لَ ةٌ ي ػثِ ارِ حَ  ةٌ َغػلُ  ٌػذيِ  ِ أفّ َمػعَ  ٓفَ الى ْحػكيِّ ]إجهػاعُ كها فْ حاشٓتً عمِ َقػْكِؿ الّشػارح:  -
، ثِ ارِ بىػْ الَحػ ةُ َغػ_ عميً ٌػذي أيػة لُ  رضْ هللا عىٍها _ اسٍ ب  عَ  ابفُ  جَ ر  ها خَ  ٍـ أجهعكا عمِ أف  أى  

بُ  لَ ِقػٍـ أجهعكا عمػِ تخريجٍػا إلٍٓػا، فقػد ىُ إٚ أى   عىػِ فٍٓػا به (أفّ )أخػرػ هىٍػا  عػف الى ْحػكيٓف هػذٌا
 أفّ  ة عمػِهبتػدأ هرفػكع عمػِ الجػارّ  :عمٍٓهػا (ٌذافػ)، فػأفِ الّشػ ا ضػهٓرُ ٍَ كاسػهُ  ،ةُ دَ ٍا الهؤكِّػ، كأىّ (ـعَ ىَ )

ا الهبػردأالمغة الهذككرة قد  ػو هػف أكػابر الىحػاة، ىكٌر ىكػاري قػادح  ، ٌو  –فيهػا سػيأتْ آخػر الكػٛـ  وا 
فْ  -أيضاً  ـ. ،ْ زيد اٖىصارؼ كأب ،إياٌا كالكػسائػػػْ يِ رِ ْٓ د   بحكاية غَ رُ  كا   ب/(.176)/ؽ كغٌٓر
-  : ب  ـ  الع ر  ال  ت  ه ف  ك  ؛ ألّىٍا ليس  ً  بعض  ال مغ ات  كهػا جػاَء فػْ حاشػٓتً عمػِ َقػْكِؿ الشػارح: تضعيف 

ـِ َفْعُمػػكؿٍ  لهكافقػػة هػػا سػػبق عػػف  [؛لكػػاف أكلػػِ (؛لىػػدكر َفْعُمػػكؿٍ )بػػدؿ قكلػػً:  []فمػػك قػػاؿ الُهَصػػىُِّف: )ِلَعػػَد
ـِ العػرِب، ٚك فػْ الكقاؿ ابف  ،القاهكس ( لػيس هػف أبىيػِة كػٛ ٚ  كمهػٌة عػرّ هدرسػػػتػػػكيػػػً: إف  )َفْعُمػكًٚ ب إ
اج:  فْ قكؿِ  أعجهي ةٌ كاحدٌة   العج 

ع ف وؽٍ  ر   ه ف آؿ  ص   وأتباٍع أ خ 

ى وؽ( في عمٍٓـ  ؾَ ، كقد استدرَ ؿِ عمِ )ُفْعُمكؿ( فٍك هضهكـُ اٖكّ  : ككلُّ اسـٍ ثػػػعػػػمػػػبٍ  كقكؿِ  ر  )ز 
ّـِ: كاِحُد 207)كاف حيًّا قبل حكاٌا المحيػػاىي   غةٍ ل   ْرُىكَقْٓفِ )ٌػ( فْ )ُزْرُىكؽ( بالض  ها هىارتاف (الزُّ ، ٌك

، ك)ُصْىُدكٌؽ( حكاٌا أبك حىيفةَ  (َأْبَكِر الى ْخِل بالبصرةِ ػ)الِبْئِر، ك)ُبْرُشكـٌ( لِ ُتْبَىَياِف عمِ جاىبتْ رأِس 
                                                           

 الَهَصاِدر، أسهاءِ  هف فػ)فاعمة( هيسرة( إلِ )فىاظرة قاؿ: ٌػ( أبك إسحاؽ: قكلً: )هف311جاء عىد الزجاج)ت (1)
ٍَ  َلْيَس ) ىحك: ًُ  عافية هللا )عافاي( كقكلؾ: هصدر ، ك)َكاِذَبة((َكاِذَبةٌ  اِلَكْقَعِت  )كذب كاذبة(، ككذلؾ: عاقبة، كَعاَقَب
ذي  ..(5/107ج) كا عرابً القرآف هعاىْ الَهَصاِدِر. اىظر: الزجاج، َهْكِضعِ  فْ أسهاء ٌك

 . [2( ]الكاقعة:2)
 .   [280( ]البقرة:3)
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 ُّْ فْ كتاب  ، ك)ُقْرُبكٌس( بسككف الراء. ك)ُعْصُفكٌر(، حكاٌا ابف رشٓقحكاٌا أبك عهرك الشٓباى
ّـِ. كفْ القاهكس: أف  )الغرائب كالشذكذ(، كالفتُح فْ ها عدا )ُقْرُبكس( هىٍا شاذ ، جاء هرجكًحا هَع الض  

ك ُهْؤِذٌف بعدـ  َْٖكَثِرٌَا، ٌك  ًِ ـَ َهَع حكآِت ٚ  فْ ضركرة الشعر، كقاؿ: ها تقد  ُف إ )راَء( )ُقَرُبكس( ٚ َتَسك 
 ّْ ا، فقكؿ شارح اٚعتداد بٍا، كصر َح الػػػمػػحػػٓػػػػاىػػ بعد ِذْكِر بعِضٍا؛ َفَُٓتَعذ ُر القكُؿ  فْ ىكادري بىدكٌر

 (.أ/12/ؽ) .الىُُّدكِر؛ أؼ: كها َذَكَر الُهَصىِّفُ ب

ّٚ ِهػػَف الُعْجَهػػِ، ٚك ُيْعتَػػدُّ ذلػػؾ؛  [قكلػػً: ]لكػػاَف َأْكَلػػِ - ( لػػـ ٓجػػْئ إ ػػا فػػي ل غػػة  ٖف  )َفْعُمػػكًٚ ى  ألف  كاله 
ب   ـ  الع ر  ال ( ليس ه ف  ك  ع ف وؽ  , و)ص  ب   (.ب/12/ؽ) .الع ر 

مي .3 ي  بال مغات  الق  ـ  اعتداد   َٓت ِضُح َذِلَؾ ِهْف:  م ة :ع د 
ٌِ [ كالش  ًُ تُ مْ قَ أَ كَ  عَ يْ بَ ال تُ مْ قِ ]حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  -  (فُ ْٓ عَ )ك (،تُ مْ قِ ) :بهعىِ (تُ مْ قَ أَ ) ف  أَ  :يًِ فِ  دُ ا
َْٖ ةٌ كفَ ذُ حْ هَ  ةِ هَ مِ الكَ   ،(تُ مْ قِ ) ارَ َص فَ  ؛(اؼِ قَ ال) لِإِ ا ٍَ تِ رَ سْ كَ  لِ قْ ىَ  دَ عْ بَ  (ءُ االيَ ) تِ فَ ذِ حُ  ـ  ، ثُ (ْت ٓمَ قِ ): لُ ْص ، كا
ً  ف   ة  غ  ل   ي  ٌ  و  ، ِـّ الض  ( بِ عَ يْ البَ  تَ مْ قِ : )اك الُ ا قَ هَ ب  رُ . كَ ًُ تُ خْ سَ فَ : أؼْ  ؛ةً الَ قَ إِ  عَ يْ البَ  ًُ تُ مْ قَ أَ : ؼُّ رِ ٌَ كْ الجَ  قاؿَ   ي
 .(أ/30/ؽ). ة  يم  م  ق  

 فْ هِ  رِ فْ فْ الس   القكـِ  زكؿُ ىُ  :عريُس الت   [:لئِ الدِّ  سِ رَ عْ كهُ  ]ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  -
 (.ب/19/ؽ) .كُهَعر ٌس  ،َرٌس عْ هُ  :عُ ِض كْ كالهَ  .فيً قميمة لغة   :كاسُ رَ عْ ، كأَ لٛستراحةِ  ؛مٓلِ ال   رِ آخِ 

ة   .4 وك  ت ر  ً  ال مغات  اله  غفال  ً , وا   : إٌهال 
ٌُ (1)ٓفَ حِ ارِ الش   ُض عْ بَ  ًِ يْ مَ عَ  ادَ زَ ]كَ كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  -  حِ رْ شَ  ْكف ،يفُ رِ الش   كَ [ 
َْٖ  ْت فَ فِّ خُ  (بَ كْ الث   تُ عْ طَ قَ ) أكْ الباب(،  تُ قْ مَ غَ ): تَ مْ قُ  فْ إِ فَ  ؛اـِ ظ  الى   َٚ يها قَ كفِ  ،حِ َص فْ عمِ ا ْ فِ ؛ فَ رٌ ظَ ىَ  يُ ا

 فَ هِ  (ًُ قُ مِ غْ يُ  ابَ لبَ ا قَ م  كغَ ): (3). كفِ القاهكسة  وك  ر  ت  ه   ة  ي  د  ر   ة  غ  ل   (َغْمقاً  ابَ َغَمْقَت البَ ): أّف (2)احِ حَ الّص 
ة , ة  ي  د  ر   ة  غ  أو ل   ة  غ  ث  ل  : ْاىِ الث   ابِ البَ  وك   (.أ/30/ؽ). ًق  م  غ  أ   :يح  ص  والف   ه ت ر 
ً  بعض  ال مغ ات   .5 ض  ً   –أحياًىا  –ع ر  د ي رأي   : دوف أف ي ب 
فْ  هػالػػؾٍ  ابػػفُ  ذكرَ  [فِ ْٓ مَ ثْ الهِ  دِ حَ أَ  ؼُ ذْ حَ  قد جاءَ ]قكلً:  كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: فْ -
ليً ذٌبَ  .ؼِ ذْ الحَ  ادُ رَ طِّ كهقتضاي اِ  ،لغة لبىي إسرائيلإىً  :سٍٓلالتّ  ك ظاٌرُ  ،مكبٓفُ الشّ  كا   كٛـِ  ٌك
ًِ  ص  كعميً ىَ  .اذ  شَ  ًُ أى   :يُ كغٓرُ  ،ػػصػػفػػكرٍ عُ  ابفُ  رَ كَ ذَ كَ  ،فِ ىِّ َص الهُ  ٌِ ظَ  ـ  ثُ  ،سػػٓػػبػػكيػػ  سٍٓلِ التّ  عبارةِ  رُ ا
 ب/(.216. )/ؽًُ كىَ بُ كجِ ٚك ُٓ  ،ذلؾ كفَ زُ كِّ جَ ُٓ  ـٍ ي  م  بىي س   أف  

                                                           

ر فػػْ الهفعػػكؿ أىػػً ٚ يسػػتعهل )غمقػػت( بالتضػػعٓف، إٚ إذا كػػاف الهفعػػكؿ ( ىػػصُّ الجػػاربردؼ: )إف  الهػػراد بػػالتكث1ٓ)
جهعػػا، حتػػِ إذا كػػاف كاحػػًدا كغم ػػق هػػراًرا كثٓػػرة لػػـ يسػػتعهل إٚ غم ػػَق بػػٛ تضػػعٓف، إٚ عمػػِ سػػبٓل الهجػػاز(. 

 .(234)ص شرح الجاربردؼ ،شآٌف، هجهكعة الشافية
رؼ، الصحاح )ج2)  (.4/1538( اىظر: الجٌك
 (.1/915باب يغمقً: لثغة أك لغية ردٓئة فْ أغمقً. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج( كغمق ال3)
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اب ع  اله ط م ب   ه اع ة  الس  ـ  ابف  ج  م  ات   : ع  راء   :بالق 
ـٌ بالَقراَءاِت،  .1 رٍ  -َعاِل ٍْ .كها ذَ  -ككاَف َقْد َحِفَع ِكَتاَب هللِا فْ َش ُّْ ُٓكِط  َكَر َذِلَؾ السُّ

:ٍّْ مِ عَ  بفُ  قرأ الحسٓفُ  (1)ًُ ى  ]إَقْكِؿ الشارح: فقد ذكر ذلؾ تعميًقا عمِ  - ًٛ فْ  ًُ الذػ رأٓتُ ) [، قائ
ِ قراءةٌ  ،ةٌ فَ ختمِ هُ  ًُ خَ سَ ىُ  كلعل   ،اؼِ ككذا فْ الكشّ  ،اءٍ يَ  كفِ دُ بِ  ٍّْ مِ عِ  بفُ  الحسفُ  :ِِّ بِ مَ لمحَ  عرابِ ا٘  ٌك
ك  (،اٍَ اسهَ )ك (،ف  )أ عَ فْ الم   ف  أعمِ  كالفتحُ  ،بفتح الٍهزة (اى  )أَ ٌك  رُ اتِ كالهتك  ،ةٌ شاذ    قراءة  ٌك

ك  ،كبكسر الٍهزة كذلؾ ،يف  الكوفيّ   ًُ عمِ  .الباقيف قراءة  ٌك ك فْ ]َقْكِؿ الشارح:  ككذلؾ تعميُق ٌك
ٔا ٍَ ذَ ﴿ :حهزة   ة  قراء [حهزةَ  قراءةِ  اُغ نْ ا اْشطا

َ
ُروهُ  أ َٓ ، صحاح .فِ ْٓ ىَ اكِ بٓف السّ  عَ هَ كجَ  ،با٘دغاـِ  (2) ﴾َحْظ

 فْ كهِ  ،افِ كىَ فيً ىُ  رُ دُ ْص فيها يَ  ٓفُ فِ خْ ٌذا الت   لُ عَ فْ قد يُ  [أخرأ  تاء]َقْكِؿ الشارح: ككذلؾ تعميًقا عمِ 
ََلنَِهُث َتْْنِيًَل َوُُ ﴿ :قراءة بعضٍـذلؾ ها حكاي أبك الفتح هف  ٍَ ْ  كتشدٓد ،بىكف كاحدة (3)﴾ّزَِل ال

َٖ  ،ةِ كَ الهٛئِ  بِ ْص كىَ  ،لِ عْ الفِ  عِ فْ كرَ  ،الزاؼ ْ شَ  اىيةُ الثّ  تِ فَ ذِ فحُ  ،بىكىٓف (ؿُ زِّ ىَ ىُ ) :لُ ْص كا ًٛ  ؛ةٌ اذ  ٌك  ،ثق
ك)... كقراءُة الجهٍكِر: الفتُح كَىَقَل يحْ بُف آدـَ عف . كعف أبْ عهرٍ  أ بٍا خارجةُ كقد قر  .كقياساً 

ثباَت الٍهزِة. )/ؽ ـِ، كا  ـٍ إسكاَف الهي  ب/(.105أبِ بكِر بِف َعي اٍش َعْف ِعَصا
2.  , ات  ر اء  ً  الق  ض  ً :  -أحياًىا -ع ر  ي  ر أ ي  د  وف  أف  ي ب   د 
ًُ قكلػً:  فػْ كها فْ حاشٓتً عمػِ َقػْكِؿ الشػارح: - ْهِز[: )َهَعػاَئَش( ]َكْجػ ٍَ ٍِرَ  ِبػاْل  َىػاِفعٍ  َعػفْ  ذلػؾ )ُاْشػُت
ٌُكَ  َخاِرَجَة، ِركايةِ  ِهفْ  ُّْ  َقاؿَ  الى ْحكيَٓف، ِعىدَ  َغَمطٌ  َك : فْ الَحَمِب ًِ  ُرِكَيػْت  َبػلْ  َىاِفٌع، بٍا ٓىفرد )كلـ إعراِب
ػا َكقػَرأَ  َعػاِهٍر، اْبفِ  َعفْ  ٍَ ،َعِمػ بػفُ  َزْيػدُ  -أيضػاً  – ب َْٖعَهػُش، ٍّْ َْٖعػَرُج، كا  ٌػذي قمػبَ  ِإف   الَفػر اُء: كقػاؿ كا
فْ  جاء، قد )َصِحيَفة( بياءِ  لٍا تشبٍٓاً  الياءِ  ًٛ( كافَ  كا   ب/(.185)/ؽ .قمي

ف ي  الث اه ف  اله ط م ب   ر  ه اع ة  الص  ٌ ب  ابف  ج   :: ه ذ 
وية عىد ابف  جهاعة  بصري ة   .1 ة  األ ولى الهصطمحات الّصرفّية, والى ح  ج  ر   : ه ف  الد 

َفِة( الههصطمِح البصرؼِّ بدًٚ هف )الى ْعِت(  ًُ الهصطمحاِت البصري َة، هثَل: )الصِّ استخداُه
، ك)الضهٓرِ  ِّْ ، ك)( الككف ِّْ البصرؼِّ بدًٚ هف ( الظ رؼِ البصرؼِّ بدًٚ هف )الكىايِة أك الُهَكى ِ( الككف

، ك)البدؿِ  ِّْ ( الككف ، ك)الجرِّ ( )الَهَحلِّ ِّْ البصرؼِّ بدًٚ هف ( البصرؼِّ بدًٚ هف )الترجهِة أك الّتبِٓٓف( الككف
، ِّْ . )الخفِض( الككف ( البصرؼِّ ْ  بدًٚ هف )الجرِّ ًٛ ها كاف يستخدـ )الخفَض( الككف  كقمي

                                                           

ًُ قرأ 25( ىصُّ الجاربردؼ: )ذكر صاحب الكشاؼ فْ تفسٓر قكلً تعالِ: )أّىا صببىا الهاء صبًّا( ]عبس: 1)  [ أّى
صػببىا. اىظػر: شػآٌف، هجهكعػة  )أىِ صببىا( بإهالة )أى ػا(؛ أؼ: كٓػف -رضْ هللا عىٍها -الحسٓف بف عمْ 

 .(172الشافية )ص
 .[97الكٍف:]( 2)
 .[25الفرقاف:]( 3)
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ـَ كها فْ قكلً: )... - ـِ  بالصفة  ٖف  الِعْم ة  فَة ، كُأِجَٓب بأف  هعر بالهوصوؼ  هكقكٌؼ عمِ الِعْم ف   الصّ 
ـَ ٚ ٓجكُز أف يكػكَف ...َتستمزـُ هعرفَة الهكصكؼِ  ـٍ لػـ  الهوصػوؼ  ، كلكْف ِل ـٍ ُهَتَقػدِّ ـُ أك ٚ فػْ ِعْمػ ُيْعَمػ

ً  ُيْعػػَرْؼ  ت  ػػف  ـُ  ص  ٍر؛ َفْيسػػتمِزـُ الِعْمػػ ـٍ هتػػأخِّ ـَ  بالصػػفة  فػػْ ِعْمػػ ـِ  ؟بالهوصػػوؼ  العمػػ كلكػػْف ٚ ِهػػْف ٌػػذا العمػػ
ِر، بل ِهَف الِعمْ  ـِ الهتأخِّ   (.أ/7/ؽ) .(ـِ الُهَتَقدِّ

 والظرفاف(، كقكلً: )...،...خبًرا لهبتدٍإ هحذكؼٍ  الظ رؼ  ٓجكز أْف يككَف ككها فْ قكلً: )... -
 (.أ/5/ؽ...(. )أخراف هتعمقاف بػ)داكىْ( حاٌؿ هىٍا

ْتِح ِلْمفَ  الضهير  ككقكلً: )... .(لمزيادة بتأكيل الهذككر أك. الهىتٍْ الضهيرككها فْ قكلً: )... -
كـِ ِهْف َلْفِع: )َهْفُتكحٍ  ٍُ  (.ب/24/ؽ... )(الَهْف

ل ي ة  َخَفَض ِكْىَفِْٓف َعَمِ ككها فْ قكلً: )... -  (.ب/38/ؽ(. )، ِهْف ُحَطاـٍ الب د 
 ًْ تُ بْ رَ َض ) :كؿُ قُ تَ فَ  ؛اٍَ مَ بْ ا قَ هَ  ؾَ ر  حَ ا تَ ذَ إِ  ٓرِ هِ الض   اءَ ٌَ  ف  كّ  س  ي   فْ هَ  بِ رَ العَ  فَ هِ  ف  ككها فْ قكلً: )إ -

ـ  ٌػ(، كجدي استخدـ: )207، لمفراء)تول ه ا رجع الباحث  إلى هعاىي القرآف (؛باً رْ َض  ز  (، ٚ ي ج 
(؟ أـ أّىً فُ كِّ سَ يُ ، فٍل الىسخة التْ ىقل عىٍا كاىت )(، كها ذكر، كىقل ابُف جهاعةَ ف  كّ  س  ي  )

ـ   َهفْ  العربِ  هف فإف   أخرُ  الهصطمح البصرّؼ اٖشٍر؟ )كأّها ز  ا َها َتَحر ؾَ  إذا الٍاءَ  ي ج  ٍَ  َقْبَم
 ب/(.  110. )/ؽ(1)شدًٓدا(بًا رْ َض  ًْ تُ بْ رَ َض ) فيقكُؿ:

, ال الفعل   ابف   ة  ق  اف  و  ه   .2 ـ  الهصدر   : جهاعة  الب صريّ يف  في أف  أصل  الكال

ُف: ]الَهْصَدُر ِإَلِ آِخِرِي[ َْصِل اْسـٌ ِلْمَهْكِضِع الِذؼ َيْصُدرُ الَهْصَدُر  َقاَؿ الُهَصىِّ ْٖ ًُ ( 2)ِفْ ا َعْى
َك )َهْفعَ  ٍُ ِبَل ِإَذا اْىَصَرَفْت َعْف الَهاِء ُرِكَيْت ُصُدكُرٌَا َف ِ٘ َف  ا َْ ِبَذِلَؾ؛ ِٖ ِبُل. ِقَٓل: ِإى َها ُسهِّ ِ٘ ٌل( ِهَف ا

ًُ َأِئه ُة اْلَعَرِبي ِة ِإَلِ اْلَحدَ  ـ  َىَقَم ـِ َكالُقُعكِد( َفَسه ْكُي الَهْصَدِر ُث ْرِب، َكالِقَيا ٌَُك )ِفْعُل الَفاِعِل( كػ)الض  ِث الِذؼ 
ًُ ِبَذِلَؾ  َُٓدؿُّ عَ  ا، َكَتْسِهَُٓت ٍَ َك َهْكُضكُع ُصُدكِرٌَا ِب ٍُ ًُ َف َْفَعاِؿ َصاِدَرٌة َعْى ْٖ َف  ِهْثَل ا ًُ َقْبَل: َهْصَدًرا؛ ِٖ َمِ َأى 

ًُ ُهْشتَ  ـْ َيُقْل َأَحٌد )الِفْعِل( كَأى  ًُ، َكَلْك َكاَف ُهْشَتقًّا ِهَف الِفْعِل ُيسه ِ َصاِدًرا، كُيَسه ِ الِفْعُل َهْصَدًرا، َكَل ق  ِهْى
 ٍَ َعَبِت اْلَعَرُب ِب َٛ ُٖكَلِ َت َْٖجَىاِس، َكالى ِكَراِت ا َْٖسَهاِء ا عُ ٌََذا. َكَله ا َكاَىِت الَهَصاِدُر ِهْف ُجْهَمِة ا َٛ ا ا َكَت ٍَ ِب

ا ِهَف الى ِكرَ  ٍَ ًٛ كَطاِئًرا َكَأْهَثاَل ًٛ َكَفَرًسا َكَجَه ْىَساًىا َكَرُج َْٖجَىاِس َكَها َأف  َحََٓكاًىا َكاِ  اِت اٖكَلِ ُهَتَبآَِىٌة َساِئَر ا
ا هَ  ٍَ ًِ َكَكَها َىُقكُؿ: ِفٓ ٍج َكاِحٍد َكَٚ ُيَقاُس َعَمْي ٍْ َهاِع َكالى ْقِل، َكُهْضَطِرَبٌة َغُْٓر َساِلَكٍة ِفْ َى ْكُقكٌؼ َعَمِ الس 

ا  ٍَ َى  ًُ الهثلَ  -َأْيًضا–َكَذِلَؾ َىُقكُؿ ِفْ الَهَصاِدِر: ِٖ َيِغ َفَتَفاُكُت َٚ َيط ِرُد َكَٚ َيْأُخُذ َعَمِ َسَىٍف، َكَٚ  ُهْخَتِمَفُة الصِّ

                                                           

 .(1/223)ج الفراء، هعاىْ القرآف (1)
ـْ َكهػػف َقػػَرَأ: ﴿َحت ػػِ ُيْصػػِدَر [23اْلَقَصػػص:]( ِفػػْ َقْكلػػً َتَعػػاَلِ: ﴿َحت ػػِ َيْصػػُدَر الرَِّعػػاُء﴾ 2) ٍِ ؛ َأؼ: َْٓرِجُعػػكا هػػف َسػػْقِٓ

ـ؛ َفحذؼ الهفعكَؿ. كحذُؼ اْلَهْفُعكؿ كثٓر ِفْ الت ْىِزيل. ابف سٓدي، الرَِّعاُء﴾ أَ  ٌِ ـْ هف ِكْرِد ٍُ َراَد َحت ِ ُيْصِدُركا َهكاشَٓ
 .(2/459)ج الهخصص
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َْ ِفْ الَغاِلِب َأْهُرٌَا َهْسُهك 
ٌِ ُر ُهَعم ٍل ِبِعم ٍة، َكَٚ َهِقيٍس ِبِقَياٍس َيْسَتِقرُّ َعَمِ َطِريَقٍة َبْل   ِهَف الَهْىِفْ.َعٌة َغْٓ

 (./أ39/ؽ)

ويّ  ة  ل  أ  س  اله   في ـ  ٍ  وآرائ   ,اة  ح  الى   اؿ  أقو  ب   ً  ت  إحاط   .3  كترجيحِ  اٖقكاؿِ  ٌذيِ  فىٓدِ تَ  هعَ  ،ة  د  الواح   ة  الى ح 
، ةِ صريّ : البَ دارسِ الهَ  فِ مَ تَ خْ هُ ًعا لِ اهِ جَ  ًُ بُ كتا ؛ فقد كافَ أراءِ  ضِ عْ بَ  كَردِّ  ،ضٍ عْ بَ  عمِ اٍَ بعِض 
ذا هىٍجُ ةِ ، كاٖىدلسي  ةِ يّ غدادِ ، كالبَ ةِ كفيّ كالكُ   . ةِ اهيّ الشّ  ةِ صري  الهِ  الهدرسةِ  ، ٌك
ػػ .4 ى  ً  بهػػذاٌب  الى حػػاة , وتهك  ً , وهعرفت ػػ ػػ ع  ال  ػػع ة  اطّ  ػػلّ  هسػػألٍة؛ فكػػاف بحػػقٍّ  ً  س  هػػف  الّتفصػػيل  فػػي ك 

 ، كها:هوسوعييا
فْ  ف  صىّ  اله  ح بً كصرّ  ،العٓفِ  الهحذكؼَ  أفّ  يُ ظاٌرُ [ ْت فَ ذِ كحُ ] فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: -
و  ،ا لمزهخشريّ  تبعً  (لِ صِّ فَ الهُ  شرحِ ) ً   ذٌب  كالذؼ  ،األخفػػش   هذٌب  ٌو  أف  ، وسػػيػػبػػويػػًالخميػػل   إلي
 (.ب/41/ؽ) (.ةُ ائدَ الز   الثاىيةُ  ٌك اٖلفُ  لهحذكؼَ ا
ك  (،لِ فّص الهُ  شرحِ )فْ  ف  ذلؾ الهصىّ  فْ  عَ تابَ  (ا٘ضافةِ  عىدَ ) :قكلًككها فْ  -  ،اء  الفر   رأي  ٌك

ـ  كظاٌرُ   (.أ/42/ؽ(. )طمًقاه عكيضِ التّ  ٓجكز ترؾُ  : أى ًسػػيػػبػػويػػً كال
َٖ فَ كفْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: ] - يػ ػً ار  ي  ت  اخ   كَ ٌُ  [ةِ رَ سْ الكَ  اءُ قَ بَ  حُ َص فْ ا ػػو   يُ دَ ىْ عِ  حُ تْ الفَ كَ  ،سػ ػيػػب 
. دٌ رِ ط  هُ  زٌ ائِ جَ  ًُ ى  أَ  إلِ اه  ٍ  ق  اف  و   ف  ه  و   ,اج  ر  الس   ف  اب  و  , د  رّ  ب  اله   ب  ٌ  ذ  و   ،اعِ هَ ِ الس  مَ عَ  كؼٌ قُ كْ هَ  اذ  شَ 
  (.ب/67/ؽ)
ًِ عَمِ َقْكِؿ الّشارِح: -  ,ػػؾٍ ػال  ه   ابػػف   عىد   الهختار  ٌك  [:ؼُ ذْ الحَ  فيًِ  كزُ فٓجُ ] كفْ حاشِٓت

 ْ  ح (ِمَ بْ الحُ  ْىِ بَ )لِ إ بِ سَ فْ الى   :ـْ ٍُ كقكلُ  .ككفِ السُّ  بقاءِ  هعَ  الحذؼُ  كالهرادُ  .اه  ٌ  وغير   ,ف  ىّ  ص  واله  
(،مبَ حَ ) ،ىصاراٖ فَ هِ   (.أ/72/ؽ) .(1)بفتح الباء شاذ   ْ 
عف  ةِ ىقمبَ الهُ  لفِ اٖ حذؼُ  ،طٛقًِ إهقتضِ  [ٚ غٓرُ  فالحذؼُ ] كفْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: -
ك  (،ِى  ثَ هُ )ك (،ِم  عَ هُ ) :ىحك ،دٍ هشد   بعد حرؼٍ  خاهسٍ  صلٍ أ  .والجهٍور   ,بػػويػػًسػػيػػ هذٌب  ٌك
قاؿ  (،ُهْعًطِ) (لفِ ػ)أك ةٌ عَ ابِ ا رَ ٍَ فكأى   ،دٍ احِ كَ  ؼٍ رْ حَ  ـِ كْ حُ  ْف فَ ع  َض الهُ  ف  ٖ ؛فٍٓا القمبَ  يوىس   جازَ أك 
ك ضعٓفٌ  :يُ كغٓرُ  ،بو حيػػافأ  (./ب72/ؽ) .ةِ ىَ الزِّ  ْف ـٍ غَ دْ هُ ها ليس بِ  زلةِ ىبه ـَ غَ دْ الهُ  ف  ٖ ؛ٌك
ِ٘  تِ هَ د  قَ [ تَ فْ كِّ سَ يُ  ـْ لَ  فْ ا هَ ه  أَ ]كَ  الشارح:كفْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ  -  ب  ٌ  ذ  ه   حَ تْ الفَ  ف  أَ ِ لَ إِ  ةُ ارَ شَ ا

يػ ػً ػػو   .ًُ لَ  اجُ جَ تِ اٚحْ  ـَ د  قَ تَ كَ  .ور  ٍ  ه  الج  و   سػ ػيػػب 
  .هػالػػؾٍ  بػػف   البدر   لِ ٌذا اٚعتراضِ إسبقً  [لخإلً  رادَ أ فْ ]إ كفْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: -
 .يِ كغٓرِ  ،سٍيل  التّ  يف ظٍرُ ٌذا ٌك اٖ [لخإ ًُ كلك قمىا تركٓبَ ] كفْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: -

 ب/(.218)/ؽ
                                                           

ىهػػا قٓػػل ٖبػػٍٓـ ُحْبمػػْ لعظػػـ بطىػػً. الرضػػْ، شػػرح 1) ( بفػػتح البػػاء فرقػػًا بٓىػػً كبػػٓف الهىسػػكب ِإلػػِ الهػػرأة الحبمػػِ، كا 
 .(2/82)ج الشافية
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 ،الكافيةِ  رحِ ػػػفْ ش ػؾٍ الػ  هػ   ابػػف   كفيها اشترطَ  [اهً ايقِ  قاـَ  :ىحك] كفْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: -
 (،اهً ايقِ  قاـَ ) :ىحك ،اٌَ دَ عْ بَ  اٖلفِ  كجكدَ  ًِ مِ عْ هصدرًا عمِ فِ  ًِ كىِ كَ  هعَ  فْ الهفردِ  ياءً  الكاكِ  بِ مْ قَ لِ 
 أكائلَ  تُ هْ د  ، كقد قَ (اهً ايَ قِ ) فْ هِ  كرٌ ُص قْ هَ  (اهً يَ قِ ) :كىحك .شاذٍّ  غٓرُ  (الِحَكؿُ فػ)كعميً  (،ااىقيادً  اىقادَ )ك

ك هف  ها ٓكافقُ  ٌذا الهكضكعِ  ـ ذلؾ ٌك  ب/(.186)/ؽ .ػػصػػفػػورٍ ع   ابف   كال
ػػ شػرح   فْ ِهػػ ٌػذا الىظػر هػأخكذٌ  [فػْ ٌػذا ىظػػر :كقٓػل] كفػْ حاشػٓتً عمػِ َقػْكِؿ الشػػارح: - , يف  ر  الش 

 ب/(.189)/ؽ .هػالػػؾٍ  بػػف   البدر   ً  إلي ً  وقد سبق  
ً  عمى األخفش  اىتصار ي  لسيبويً .5 ٍك كقَع هَف الشارح:, وتقديه  ٍْ  ، ِلَس
َٖ  بَ ٌَ ذْ هَ  ف  كِ ]لَ  كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: - يػ ػً ب  ٌ  ذ  ه  و   ,يح  ح  الص  [ ُس يَ ْقػأَ  ػػشِ فَ خْ ا ػػو   ،سػ ػيػػب 
 (./أ79/ؽ) .اعُ هَ الس   دَ رَ كَ  ًِ بِ كَ 
6.   ً ً  اآلخريف, وتصويب  ً , وتخطيئ  بداء  رأي  ً  الهسائل  الخالفية  بيف البصرييف والكوفييف, وا  عرض 

ً  الهسائ ل   ٍب, أو هحاباٍة, هع  ترجيح   :الخطأ , دوف  تعص 
َٖ  رَ غَ ْص أَ  ف  إِ ] فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: كهعارضتً الكوفييف - ٌُ ىَ عْ ا الهَ ذَ ٌَ كَ [ اءِ يَ شْ ا ؼ الذِ  كَ ِ 
 هللاُ  َْ ِض رَ  -ةَ شَ ائِ عَ لِ  :ملسو هيلع هللا ىلص ِّْ بِ الى   ؿُ كْ قَ  ٓلِ بِ ا القَ ذَ ٌَ  فْ هِ  :ٓلَ قِ  (،يـِ ظِ عْ الت   ٓرَ ْصغِ تَ ) يُ كْ سه  كَ  ،كفَ ُّٓ كفِ الكُ  ًُ تَ بَ ثْ أَ 
ٌَ مِ عَ فْ  تَ َٚ  ،اءُ رَ ْٓ هَ ا حُ يَ " :-اٍَ ىْ عَ   (.ب/48/ؽ) .ة  ق  ف  مش  ل   و  ٌ   ل  ب   ,ءٍ ي  ش  ب   س  ي  ل  و   .(1)"اذَ ْ 
 اءُ يَ  َْ ٌِ  [اءً ا يَ ٌَ رِ آخِ  لَ بْ كا قَ ادُ زَ فَ ]: فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح وكترجيحً الهذٌب  البصري   -
ًُ بَ  ًِ يْ لَ إِ  ٓرُ شِ ا يُ هَ كَ  ،ٓرِ غِ ْص الت   ٍَ فِ  ٓرِ غِ ْص الت   اءُ يَ  ْت هَ غِ دْ أُ كَ  ،دُ عْ َقْكُل ٌِ ظَ كَ  ،آ  ٓرِ غِ ْص الت   اءَ يَ  ف  أَ  ًِ هِ َٛ كَ  رُ ا
َٖ  حَ ر  َص كَ  .ًُ فُ َٛ خِ  يِ رِ ْٓ غَ كَ  ؼادِ رَ الهُ  فِ عَ  ابِ البَ  ؿَ ك  أَ  قَ بَ سَ  دْ قَ كَ . اءِ دَ تِ اٚبْ  فَ هِ  ةً يَ اىِ ىا ثَ ٌ ْت عَ قَ كَ   ُّْ سِ لُ دَ ىْ ا
َٖ  دَ عْ ا بَ ٍَ تَ ادَ يَ زِ  رَ د  قَ  ًُ ى  أَ غٓر  بِ رَ عْ ْ الهُ فِ  عُ قَ ا تَ هَ ة كَ ثَ الِ ثَ  (اذَ )ٓرِ غِ ْص ْ تَ فِ  ْت عَ قَ ا كَ ٍَ ى  أَ بِ   يدَ زِ  ًُ ى  أَ كَ  ،فِ لِ ا
 ارَ َص فَ  ؛ٓرِ غِ ْص الت   اءِ يَ  لَ بْ قَ  (اءً يَ ) (اذَ ) فُ لِ أَ  ْت ارَ َص كَ ) :اؿَ قَ  .ؼٌ رْ ا حَ ٌَ دَ عْ بَ كَ  ،ةً ثَ الِ ثَ  عَ قَ تَ لِ  ؛اٌَ دَ عْ بَ  اءٌ يَ 
َٖ  ةُ كفَ ذُ حْ الهَ  كفَ كُ تَ  فْ أَ  ِْض قتَ يَ  اُس يَ القِ كَ  .اٍَ ْٓ دَ حَ أَ كا فُ ذَ حَ فَ  ،تٍ ءاايَ  ثُ َٛ ثَ  ؾَ عَ هَ   ب  س  ى  األ  و   .ٍَِ تَ ىْ اِ  .ِلَ كْ ا
(َٓ ذَ ) ًُ مَ ْص أَ  ف  أَ كَ  .عِ ْض الكَ  ُّْ ثِ َٛ ثُ  (اذَ ) عَ فْ لَ  ف  أَ  :يفيّ  ر  ص  الب   ؿ  و  ق  ب   ُِ

 ؿَ ك  أَ  ـَ د  قَ ا تَ هَ  كَ ٌُ  ًُ هُ َٚ  ْت فَ ذِ حُ فَ  ،(2)
ك بُ أَ  يُ رَ كَ ذَ  ،حِ ارِ الش   ـُ َٛ كَ  ًُ هَ ٍَ فْ أَ ا هَ كَ  .لِ هُّ أَ الت  بِ  أكَؿ البابِ  رُ ٍَ ظْ ا يَ هَ كَ  يّ  س  ل  د  ى  األ   اد  ر  ه   ً  م  ع  ل  و   ،ابِ البَ 
َٖ  ؿَ دَ بَ  لَ عِ جُ كَ  ،اءِ دَ تِ اٚبْ  فَ هِ  ةً يَ اىِ ثَ  ْت مَ عِ جُ  كْ لَ  ٓرِ غِ ْص الت   اءُ يَ  ؼدِ ىْ عِ كَ ) :اؿَ قَ فَ  ؛ًُ ا لَ ثً حْ بَ  اءِ قَ البَ   اءٌ يَ  فِ لِ ا
َٖ  عَ قَ تَ لِ  ؛ةٌ كَ رِّ حَ تَ هُ   .ؼِ ذْ الحَ كَ  ةِ ادَ يَ الزِّ  فَ هِ  اسِ يَ القِ  إلِ بَ رَ قْ أَ  افَ كَ ا لَ ٌَ دَ عْ بَ  ةِ ه  الض   فَ هِ  ةُ َض كِّ عَ الهُ  فُ لِ ا

                                                           

، بػاب: : "يا حهٓراء، ٚ تفعمْ فإىً ٓكرث البرص".  اىظر: الشٓرازؼ، الهٍذب فْ فقً ا٘هاـ الشافعْ( قكلً (1
 .3/71، باب: الحاء، ، كالىككؼ، تٍذٓب اٖسهاء كالمغات1/17ها تجكز بً الطٍارة هف الهياي، 

(، أك )َذَكُؼ(، قمبػػت الػٛـ 2) ُْ (، بػػٛ تىػػكيف؛ ٚـ )فعػػل( ألفػػاً  –( كػاف أصػػل )ذا(: )َذَٓػػ ُْ ، كحػػذفت العػٓف شػػاّذًا. )َذَٓػػ
لبىائً، بالتحريؾ بدلٓل اٚىقٛب ألًفا، حذفت ٚهً اعتباًطا، كقمبت عٓىً ألًفا؛ لتحركٍا كاىفتػاح هػا قبمٍػا. اىظػر: 

 ٖلفيػػػػة ابػػػػف هالػػػػؾ ،، كالصػػػػباف، حاشػػػػية الصػػػػباف عمػػػػِ شػػػػرح اٖشػػػػهكىْ(1/284)ج الرضػػػػْ، شػػػػرح الشػػػػافية
 . (1/202)ج
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 ةً يَ اىِ ثَ  ٓرِ غِ ْص الت   اءُ يَ  عَ قَ تَ  فْ أَ  بِ رَ عْ الهُ  ـِ ْ اٚسْ فِ  فَ كَ هْ أَ ك لك  بِ ٌَ ذْ ا الهَ ذَ ٌَ  إلِ -آرً خِ أَ  – كعُ جُ الرُّ كَ 
 .  ٍَِ تَ ىْ اِ  .اٍَ مَ بْ ا قَ هَ  اـُ هَ ِض اىْ  ًُ ىْ هِ  عَ ىِ ا هُ هَ ى  ا ِ ك  ،كقعتُٖ 

 -اًض يْ أَ  -، يفِ رِ الش   حِ رْ ْ شَ ا فِ ذَ كَ  ([افيَ سَ يْ ىَ )أُ  :ًُ اسُ يَ قِ كَ ]: ْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارحككها ف -

َٖ  ـَ زَ جَ  ًِ بِ كَ  ،سُ لَ دَ ىْ ا  (،ٓفسِ يْ ىَ )أُ  :اُس يَ القِ ) :اـُ ظ  الى   اؿَ قَ كَ . (1)اب  و  الص   و  ٌ  و  ا هَ ٌُ رُ ْٓ غَ كَ  ،ُّْ مِ كِص الهُ كَ  ُّْ

َٖ  ف  َِٖ ) :قاؿَ  (.بِ تُ ْ الكُ فِ  كؿُ قُ ىْ الهَ كَ  ،اُس يَ القِ  ًُ ى  )أَ  :-اًض يْ أَ  – ؼُّ دِ زْ الَٓ  اؿَ قَ كَ  ا تَ سَ يْ لَ  يًِ فِ  كفَ الىُّ كَ  فَ لِ ا

ى م  ع   ع  ه  ج   ً  ى  أ   إلىا ر  ظ  ا ى  ه  ٍ  ى  أ  ك  و   .اىتٍِ. ًْ ب  ىَ تَ فَ  (؛افحَ رْ سَ )ْ ا فِ هَ ا كَ هَ ٌُ  لْ بَ  (،افرَ كْ سَ ) :ْا فِ هَ كَ 

كا قالُ  :ًُ اعُ بَ تْ أَ كَ  ،ػػافَ ٓ  ك حَ بُ أ اؿَ قَ كَ  .يُ رُ ْٓ غَ كَ  ؾٍ الِ هَ  فُ ابْ  ؾَ لِ ذَ  إلِ ارَ شَ أَ  .ً  ي  ل  إ   ت  ف  ت  م   ي  ال  ف   ؛اذ  ش   (يفاس  ى  )أ  

 َٚ كَ  (،غريثٓف) :اؿُ قَ  يُ َٛ فَ  ؛كذِ ذُ الشُّ  ةِ ٍَ ِ جِ مَ عَ  (ٓفاسِ ىَ )أُ  (:افسِ ىْ )إِ  ْفِ كَ  (،غراثٓف) (:غرثاف) :ْفِ 

 (.ب/61/ؽ. )فٍٓها (ىاسٓف)أك (،غراثٓف) كذِ ذُ شُ لِ  (؛ٓفسِ يْ ىَ )أُ 

فْ : ويتضح ذلؾ فػي ترجيحػً, وتضػعيفً الهسػألة  اآلتيػة   -  فيػً إشػارةٌ  [:إلػِ آخػري ـَ مِ َسػ قكلػً: ]كا 

هػػف  أؼ: فٍػػك حٓىئػػذٍ  -اأيًضػػ – (سٍ رْ ابف ِعػػػ)بػػ ٍٓةٍ شػػب لدكيبػػةٍ  اسػػـٌ  (لَ ئِ الػػدِّ ) أفّ  :ٓػػلَ هػػا قِ  عِ ْفػػإلػػِ دَ 

ٚ   ٚ يككفُ  لُ قْ كالى   .اٖجىاسِ  أسهاءِ   أفْ  الدفعُ  ككذا ،فٛ كفاية إٚ فْ الجكاب السابق  فْ اٖعٛـِ إ

ّٚ  ٚ يككفُ  قلَ الىّ  أفّ  ـَ مِّ سَ ٚ ىُ  ُّْ  ، فْ اٖعٛـِ إ  اٖجىػاسِ  فػْ أسػهاءِ  ً ٓجػئُ إلِ أىّ  كقد ذٌب السٓراف

لكػػف عىػػً  - أيضػػاً  -كحكػػاي أبػػك حٓػػػػاف  حكػػاي عىػػً الػػهػػػػرادؼ ،كهػػا جػػاء فػػْ اٖعػػٛـِ  - اأيًضػػ -

 :- أيضػػاً  –كفػػْ قكلػػً  .ً ٚ ٓجػػكزأّىػػ (ـَ م  َسػػفَ ) :الشػػارح عىػػًقػػكُؿ فػػْ ذلػػؾ  كلمتكقػػفِ (؛ ـَ َعػػزَ )بمفػػع 

فْ ) ًَ  .ـْ ٍُ بعُضػػ ًُ بػػالتكقف فيهػػا زعَهػػ إشػػعارٌ  (ـَ م  َسػػ كا  ػػػػرؼُّ  يُ فقػػد ذكػػرَ  ؛لػػً ٚك كجػػ ، ككػػذا يُ كغٓػػرُ ، الجػػٌك

كيبػِة قاؿ: كبتمؾ  اٖخفػػُش   اسػـِ  فِ ِهػ هىقػكؿٌ  الهػذككرَ  ـَ َمػالعَ  أفّ  :يعىػْ .أبػْ اٖسػكدِ  قبٓمػةُ  ْت َٓ هِّ ُسػالدُّ

 كسػككفِ  ،الهػيـِ  ِـّ فػْ البٓػت بَضػ (:ُس رَ ْعػالهُ )ك ،أعمػـ – تعػالِ – ، كهللاُ ابتداءً  الفعلِ  فَ ٚ هِ  الجىسِ 

ك ىزكؿُ  (،يسِ رِ عْ الت   عُ ِض كْ هَ ) :اءِ الر   كفتحِ  ،الهٍهمةِ  ( ٌس ر  عَ هُ ) :قاؿُ كيُ  .ٚستراحةٍ  ؛مٓلِ ال   خرِ آ القكـِ  ٌك

 (.ب/19/ؽ) .اءِ بتشدٓد الر   - اأيًض  –

                                                           

 ْ ابف جهاعة ىفسً الصٛحية ليقرر الصكاب أك عدهً( يعط1)
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, والكػوفيّ ي .7 ً  الهسائل  الخالفي ػة  بػي ف  البصػريّ يف  ً  الّصػه ت  عرض  ػ , والتزاه   ً ـ  إبػداء  رأي ػ , هػع  عػد ف 

؟!  ق ر ار  ل  ٌذا ى و ع  ه ف  اإل   ٍ , ف   تجاي  ٌذي الهسائل 
 ,ميػػل  إليً الخ   ذٌب   [إليً سػػٓػػبػػكيػػً بَ ٌَ ها ذَ  اهَ ٌُ ]أحدُ  كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: -

 (.ب/16ؽ)/. -اأيًض  – يفالبصريّ   وجهٍور  
 :وف  وقاؿ الكوفي   ،يف  البصريّ  ٌذا قوؿ  [ (1)اٖصُل جىاِدؿُ ]: ككها فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح -
عمِ  قُ مِ ٓىطَ  يُ كَ حْ كىَ  (،ًٚ دِ ىَ جَ ) ف  ٖ :قاؿ ،واختاري ابف هالؾ ْ،بك عمأ ككافقٍـ (،ٓلٌ دِ ىَ جَ ) صلُ اٖ
 (.أ/23/ؽ) (.لالِ عَ فَ )بخٛؼ  حادِ فْ أ (ٓلٌ مِ عْ فَ )ك ،هكعٍ جُ  ٚ فرداتٍ هُ 
 ابف اي  ز  وع   الكوفييف عف -أيًضا – لَ قِ ىُ [ ٖخفُش ا ًُ فأثبتَ ] :ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -
 رُ َص تَ ىْ كقد ُٓ  :قاؿ ـ  ثُ  ،هقبكلةٌ  ةِ قَ الثِّ  كزيادةُ  :قاؿ ،(4)اء  والفر   (3)ل خفش -رحهً هللا  – (2) ؾهال

ٚ   العربِ  فِ عَ  ًِ مِ قْ ىَ  ةَ ح  ا ِص ىَ هْ م  سَ  :قاؿَ يُ  بأفْ  (ًٛ مَ عْ فُ ) إلغائًفْ  لسٓبكيً  ف  ٖ (؛لٍ مَ عْ فَ )عمِ  عٌ رْ فَ  ًُ أى   إ
 لجازَ  ْكغٓري هف الرباع أصًٛ  (لٌ مَ عْ فُ )كلك كاف  ،ٚك ٓىعكس ،ُـّ فيً الض   لَ قِ ىُ  فيً الفتحُ  لَ قِ ىُ ها  ل  كُ 
ٚ   فْ كُ لـ يَ  حَ تِ ها فُ  حَ تْ فَ  أف  بذلؾ  ـَ مِ عُ فَ  (؛لٍ مَ عْ فَ )عف  دَ ىفرِ َٓ  أفْ  ّٚ ىٍها ضهتٓف ليس بٓ ْتكال فْ هِ  راًرافِ  إ  إ
ك حاجزٌ  فٌ ساكِ    (.أ/13/ؽ).(5)يعٍ ىِ هَ  غٓرُ  ٌك
َٖ  ف  أَ  ريدُ ُٓ [ اكِ الكَ  فَ هِ  فُّ خَ أَ  ًُ ى  َِٖ  ؛اءَ اليَ  ص  خَ ]كَ  :ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح - ِ لَ كْ ا
َٖ كَ  .دِّ الهَ  كؼُ رُ حُ  ةِ ادَ يَ الزِّ بِ   ،ةِ ادَ يَ الزِّ بِ  ْت ص  خُ فَ  اكِ الكَ  لِ قَ ثَ لِ  ؛اٍَ ْٓ لَ إِ  بُ رَ قْ أَ  اءُ اليَ كَ  ،عُ هْ ا الجَ ٍَ بِ  د  بَ تَ اسْ  دِ قَ  فُ لِ ا
َٖ  ف  أَ  :اف  ٌ  الد   ف  اب  و   يف  يّ  وف  الك   ض  ع  ب   ـَ عَ زَ  دْ قَ ا كَ ذَ ٌَ   ؿِ كْ قَ كا بِ لُّ دَ تَ اسْ كَ  ،ٓرِ ْصغِ مت  لِ  ةً هَ َٛ عَ  لُ عَ جْ تُ  دْ قَ  فَ لِ ا

                                                           

ػػػك )ذك(، 1) ػػػك )الهكػػػاف(، كالهضػػػاؼ ٌك ( )َجَىػػػِدؿ( ٌػػػك الهكػػػاف ذك الَجَىػػػاِدؿ؛ أؼ: الحجػػػارة، فحػػػذفكا الهكصػػػكؼ ٌك
ـَ ِبَرْفِض أربِع حركػات هتكاليػة فػْ كم ـ  حذفكا اٖلف؛ ٖف  اْلِعْم ك )َجَىاِدؿ(. ُث هػة كاقتصركا عمِ الهضاؼ إليً ٌك

ًٌ عمػػػِ حػػػذؼ سػػػاكف. ٚ )َفَعِمػػػل(، بقػػػكلٍـ: )َجَىػػػِدؿ(، بػػػل جعمػػػً البصػػػريكف َفْرًعػػػا عمػػػِ )َفَعاِلػػػل(، كأصػػػمً  ُهَىبِّػػػ
 ،ٌػػػ(: )َفْعِمٓػػل(، كأصػػمً )َجْىػػِدٓل(. اىظػػر: ابػػف هالػػؾ377ٌػػػ(، كأبػػك عمػػْ)ت207)َجَىػػاِدؿ(.  كجعمػػً الفػػراء)ت

 ح الهقاصػػد كالهسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف هالػػؾ، كالهػػرادؼ، تكضػػي(78)ص إٓجػػاز التعريػػف فػػْ عمػػـ التصػػريف
 .(3/1523)ج

 .(66-64)ص إٓجاز التعريف فْ عمـ التصريف ،ابف هالؾ (2)
 -بالضػـ-( هذٌب البصريٓف غٓر اٖخفػش أف ٌػذا البىػاء السػادس لػيس ببىػاء أصػمْ، بػل ٌػك فػرع عمػِ ُفْعُمػل 3)

ُجخػَدب كٌطْحَمػب كُبْرَقػع فػْ اٖسػهاء، كُجْرَشػع فتح تخفيًفا؛ ٖف جهيع ها سهع فيً الفتح سهع فيػً الضػـ ىحػك: 
ـ ُفْعَمػل.  َٛ ًٍ ِحػٓف َقػاَؿ َكَلػْيَس ِفػْ اْلَكػ ا اْحتج عمِ ِسػَٓبَكْي ٍَ َْخَفش: ُجْخَدب، َكب ْٖ فْ الصفات. كحكِ َأُبك اْلحسف ا

 .(3/1521)ج ، كالهرادؼ، تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ(5/14)ج ابف سٓدي، الهخصص
 .(2/616)جشافية الركف الدٓف، شرح  (4)
 .(66)ص إٓجاز التعريف فْ عمـ التصريف ،ابف هالؾ (5)
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ٌُ ٌَ دْ ٌَ )ْ فِ  بِ رَ العَ  ذلؾ  ؿَ كتأك   (،ةً اب  كَ شُ كَ  ةً اب  كَ دُ ) (:ةٍ اب  شَ كَ  ةٍ اب  دَ ) :ْفِ كَ  ،ٓرَ غِ الص   كفَ ىُ عْ يَ  (داٌِ دَ د 
ٍَ ) ف  أَ بِ  البصريكف  ٌِ دَ ال ٍُ )ْ فِ  ةٌ غَ لُ  (دَ ا  ،ٓرِ ْصغِ الت   اءِ يَ  فْ عَ  ؿٌ دَ بَ  (ةٍ اب  كَ شَ كَ  ةٍ اب  كَ دَ ) فَ لِ أَ  ف  أَ بِ كَ  (،دِ ٌُ دْ ال

َٖ كِ   (.أ/49/ؽ. )دٌ د  شَ هُ  ؼٌ رْ ا حَ ٍَ َٓ لِ ا كَ ذَ إِ ا فً لِ أَ  لُ عَ جْ تُ  دْ قَ  ٓرِ غِ ْص الت   اءَ يَ  ف  َِٖ  (؛ةٌ بَ يْ كَ شُ كَ  ةٌ بَ يْ كَ دُ ) :لُ ْص ا
-  :ًُ  (،ـَ مَ هْ لَ )كَ  (،فَ كَ فْ كَ )كَ  (،ثَ حَ ثَ حَ ) :كَ حْ ىَ  َأْؼ: [؛اتِ هَ مِ الكَ  فَ ا هِ ٍَ ٍُ بِ شْ ا يُ هَ  يعِ هِ جَ  ةُ م  عِ  يِ ذِ ٌَ كَ ]َقْكُل
 ب  ٌ  ذ  ه   يُ رَ كَ ا ذَ هَ كَ  ،ًِ ثِ الِ ثَ  كطِ قُ سُ ِ بِ ىَ عْ الهَ  ـُ ٍَ فْ ا يُ ه  هِ  ؛اٌَ كِ حْ ىَ كَ  (،بَ كَ بْ كَ )كَ  (،رَ َص رْ َص )كَ  (،ؿَ زَ لْ زَ )كَ 
،ثِ َٛ ثُ  لُ عْ الفِ كَ  ْ،اىِ الث   لِ ثْ هِ  فْ هِ  ؿٌ دَ بْ هُ  ثَ الِ الث   ف  )إِ  :كاالُ قَ ، يف  يّ  وف  الك   َٖ كَ  ْ   إلِ (،فَ فَ كَ )كَ  (،ثَ ثَ حَ ) :لُ ْص ا
 :ِىَ عْ ْ هَ فِ  (تُ بْ بَ كَ )كَ  (.تُ فْ كَ فْ كَ ) :ِىَ عْ ْ هَ فِ  (تُ فْ فَ كَ ) :كف كلُ قُ يَ  ـْ ٍُ ى  َٖ  اؽِ قَ تِ اٚشْ كا بِ لُّ دَ تَ اسْ كَ  .اٌَ رِ آخِ 
،اعِ بَ رُ  لَ عْ الفِ  ف  )أَ  :ف  ييّ  ر  ص  الب   ور  ٍ  ه  ج   ب  ٌ  ذ  ه  و   (1)ؼُّ دِ ْٓ بَ الزُّ  ـْ ٍُ تَ الَ قَ هَ  حَ ح  َص كَ  (.تُ بْ كَ بْ كَ )  كؼَ رُ الحُ كَ  ْ 
 َٖ  ف  أَ  كَ ٌُ كَ  ،ةِ ادَ يَ الزِّ  ؼِ َٛ خِ بِ  ـٌ ائِ قَ  ٓلُ لِ الد   لِ بَ  ،ٓللِ  دَ َٚ كَ  ،ٓلٍ لِ دَ بِ  دُ قَ تَ عْ ا تُ هَ ى  إِ  ةَ ادَ يَ الزِّ  ف  َِٖ  ؛كؿٌ ُص أُ  ةُ عَ بَ رْ ا
ُٖ  لِّ قَ َِٖ  لٍ هِّ كَ هُ  فْ هِ  د   بُ َٚ كَ  ،ةٌ ىَ ق  يَ تَ هُ  فِ ْٓ ىَ اثْ  ةَ الَ َص أَ   (،ث  حَ ػ)ف ؛رِ خَ أ فَ ِ هِ لَ كْ أَ  ٓفَ اقِ البَ  دُ حَ أَ  سِ يْ لَ كَ  ،كؿِ ُص ا
ْ فِ  ػػؾٍ ػالِ هَ  ػػفُ ابْ كَ  ،ف  ىّ  ص  اله   ار  ت  اخ  و   .عِ فْ الم   ـِ ظَ عْ ْ هُ فِ  ْت قَ افَ كَ تَ  ْالتِ  اتِ فَ ادِ رَ تَ الهُ  فَ  هِ ًٛ ثَ هَ  (ثَ حْ ثَ حَ )كَ 
 (.أ/62/ؽ)(. ةِ ادَ يَ الزِّ  ؼذِ ) ْ بابِ فِ  ةً كطَ سُ بْ هَ  ةُ لَ أَ سْ الهَ  ْتِ أْ تَ سَ كَ  ،ءِ َٚ ؤُ ٌَ  بَ ٌَ ذْ هَ  ًِ بِ تُ كُ  رِ ثَ كْ أَ 

: ) رأي الباحث:   ً ل  و  , واكتف ى ب ق  يّ يف  ر  رّ ح  بالب ص   (!ء  ال  ؤ  ٌ   ب  ٌ  ذ  ه  لـ ي ص 
 استخداهً هصطمح )الكوفّي(:  .8

( عمِ غِٓر عادِة الىُّحاِة، كالّصرفِّٓٓف فْ استخداهٍـ  استخدـَ ابُف جهاعةَ  ِّْ هصطمَح )الككف
 :ؼْ أَ  ([؛ٓلٌ فِ ) ًُ ىُ زَ كَ ]كَ : (2)ردؼبهصطمَح: )الككفٓٓف، أك البصريٓف(، كها فْ حاشٓتً عمِ قكؿ الجار 

ا ٍَ لِ َٛ عْ ِِ٘  فُ ْٓ العَ  تِ م  عِ أُ ف (،لٌ ِٓ عْ فُ )ِ مَ عَ  (تٌ ِيكْ هُ ) ًُ مُ ْص أَ  :يّ  وف  الك   د  ى  ع  و   (لٍ عِ يْ فُ )ِ مَ عَ  ا(تً ْٓكِ هُ ) ًُ مُ ْص أَ  افَ كَ كَ 
 (.ب/53/ؽ(. )اَت هَ )ْ فِ 

 
                                                           

ٌػ( اٖىدلسْ ا٘شبٓمْ، هف تصػاىيفً: )الكاضػح( فػْ الىحػك، ك)طبقػات الىحػكيٓف 379بٓدؼ)ت( ٌك أبك بكر الزُّ 1)
سػٓبكيً فػْ كتػاب اٖبىيػة(؛ ٖف  كالمغكيٓف(، ك)لحف العاهػة(، ك)هختصػر العػٓف( فػْ المغػة، ك)اٚسػتدراؾ عمػِ

، (1/84ج)  بغيػة الكعػاة ،كطٌْٓػػ( هتػأخر عػف الهحشػْ. اىظػر: السػ1205بٓػدؼ)تصاحب تاج العركس الز  
 .(6/82)ج كالزركمْ، اٖعٛـ

ف أهكػػػف فحكهػػػً أف تسػػػتغىْ بالزيػػػادة عػػػف 2) ػػػل(، كا  ( )...إذا لػػػـ يهكػػػف جعػػػل اٚسػػػـ هػػػع الزيػػػادة عمػػػِ بىػػػاء )ُفَعْٓ
ؿ: فػػػْ )هٓػػػت(، ككزىػػػً )فٓػػػل( )هٓٓػػػت(، كلػػػك رددت الهحػػػذكؼ لقمػػػت: )هٓٓػػػت(، كفػػػْ: )ٌػػػاٍر( الهحػػػذكؼ فتقػػػك 

ػػك اسػػـ فاعػػل هػػف )ٌػػار ٍٓػػكر ٌػػكًرا(، أصػػمً )ٌػػآر( حػػذفت عٓىػػً، كهػػا فػػْ )شػػاٍؾ( شػػاذًّا، كلػػيس  )ٌػػكير(، ٌك
ٌٓف، هقمػػكب )ٌػػائر(، كهػػا كقػػع فػػْ بعػػض الحكاشػػْ؛ إذ حكػػـ هثمػػً أف يكػػكف )اليػػاء( فيػػً كالثابتػػة. اىظػػر: شػػا

 . (350- 349)ص شرح الجاربردؼ ،هجهكعة الشافية
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 الثاىيالفصل 

 الصرفي هىٍج ابف جهاعة
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 الهبحث األوؿ
األصوؿ  
 ٌػ( 819)تجهاعة   ابف   عىد   (1)

ؿ :   هاع  السّ األصل  األو 

ِّْ حكؼِّ الىّ  اٚستدٚؿِ  هصادرِ  هف ؿ  األوّ  الهصدر   ٌو :حاة  الىّ الصرفييف و  عىد السهاع    ، كالصرف
ـُ عميً ٚ  :ٌػ(392)تجىيٍّ  ابف   يقوؿ ؛اىظريًّ  ، كالصرفٓكف حاةُ الىّ  يُ رَ قر   ها ٌذا ،يِ كجكدِ  هعَ  يُ غٓرُ  ُيَقد 

اؾ إذا ؾأىّ  ـ  "واعم    قياسٍ  عمى آخر   ءبشي فيً ىطقت قد العرب   ت  ع  سه   ثـ ,(ها) شيء إلى القياس   أد 
 . (2)عميً..." ـ  ٌ   اه   إلى عميً ت  ى  ك   اه   ع  د  ف   ي  غير  

 ذلؾ يشهل الهىقوؿ ألف قل؛بالىّ  السهاع عف ٌػ(577األىباري)ت ر أبو البركاتعب   وقد
الىقل:  عف فيقكؿ اٖىبارؼ  ؛(3)عىٍـ الركاية طريق عف الهىقكؿ ككذلؾ ،األعراب هف الهسهوع هباشرة

ُّْ  ـُ الكٛ ًُ "إىّ   كبتعريف.  (4)الكثرة" حدِّ  إلِ القمةّ  حدِّ  عف الخارجِ  حيحِ الّص  قلِ بالىّ  الهىقكؿُ  الفصيحُ  العرب
ُّْ السّ  يقكؿُ  ةً ق  دِ  أكثرَ   -تعالِ – هللا كٛـَ  فشهل بفصاحتً، قُ كثَ ُٓ  َهفْ  كٛـِ  فْ ثبت "ها: ٌػ(911)تٓكط
ك  إلِ زهىً كبعدي، كفْ بعثتً قبل العرب كٛـَ ك  -كسمـ كآلً عميً هللا صمِ -ىبيً ، ككٛـَ القرآفُ  ٌك
 هىٍا لٍّ كُ  فْ د  بُ  ٚ أىكاعٍ  ثٛثةُ  ؛ فٍذيكافرٍ  أك ـٍ سمِ هُ  عف كىثرًا، ىظًها الهكل دٓف بكثرة اٖلسىةُ  فسدت زهفٍ 
 . (5)"كتِ بُ الثُّ  هف

 لِ قْ الى   ةِ ح  ، كِص ةِ احَ َص الفَ بِ  َف ِص ٓت   أف الهسهكع فْ د  بُ  ٚ أّىً اٖىبارؼ  تعريف فْ كىٛحع
  -كسمـ عميً هللا صمِ -الىبْ ككٛـِ  ،القرآف لغةِ  فْ هحصكرةٌ  فٍْ الفصاحةُ  فأّها (،)الكثرةِ  كاٚطّرادِ 

  

                                                           

( ىقل السٓكطْ فْ اٚقتراح قكؿ ابف جىْ: )أدلة الىحك ثٛث: )السهاع، كا٘جهػاع، كالقيػاس(، ثػـ قػاؿ: )كقػاؿ 1)
: )فػزاد  ًٛ ابف اٖىبارؼ فْ أصكلً: أدلة الىحك ثػٛث: ىقػل، كقيػاس، كاستصػحاب حػاؿ(، ثػـ عّمػق السػٓكطْ قػائ

(. ك)أصػكؿ الىحػك( اٚستصحا ب، كلـ ٓذكر ا٘جهاع، فكأىً لـ ٓجز اٚحتجاج بً فْ العربية كها ٌك رأؼ قـك
عىد السٓكطْ: )عمـ ٓبحث فيػً عػف أدلػة الىحػك اٚجهاليػة هػف حٓػث ٌػْ أدلتػً، ككيفيػة اٚسػتدٚؿ بٍػا، كحػاؿ 

 .(4، ك3)ص اٚقتراح الهستدّؿ(. اىظر: السٓكطْ،
 .(1/126)ج الخصائص ،( ابف جّى2ْ)
 .(٥ٔٔ)ص أصكؿ الىحك، دراسة فْ فكر اٖىبارؼ  صالح، (3)
 .(٨)ص اٖدلة لهع اٖىبارؼ: أبك البركات، (4)
 .(2)ص اٚقتراح  ( السٓكطْ،5)
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اقر   التْ طِ ابِ كَ بالض   رؼِّ عْ كالشِّ  ثرؼِّ الىّ  العرب ككٛـِ   لِ قْ بالى   ًُ عىْ  رَ عب   فقد قلِ الىّ  ةُ ح  ِص  ، كأّهاحاةُ الىّ  ٌر
هَ  ثـ الصحيح، ذا العرِب  ككٛـِ  ةِ ى  السُّ  هفَ  تكاترَ  كها القرآفِ  فمغةُ  ،كآحادٍ  رٍ تكاتُ : قسهٓف إلِ ًقس   ـُ سْ القِ  ٌك

ْ   دلٓلٌ   . (1)ـَ مْ العِ  ٓدُ فِ يَ  حكِ الىّ  ةِ ل  دِ أَ  فْ هِ  قطع
 الهقيس فْ يككف  ٌذا الشرط ٖف الهسهكع؛ الكٛـ فْ راداٚطّ  يشترط لـ (ٌػ911)تفالسٓكطْ

ُّْ  فيككف  القياس، أركاف أحد ٌك الذؼ عميً  اٚطراد اشترط حٓف اٖىبارؼ  فيً كقع ها تدارؾ قد السٓكط
، أصًٛ  بكصفً السهاع فخمط بٓف الهىقكؿ الكٛـ فْ ًٛ  . (2)القياس أركاف هف ركىاً  بكصفً كالسهاع هستق

هطردًا أـ  أكاف سكاء يقبل ىقمً ثبت ها كل أف عٓد فْ ٌذي الهسألة: "كالصكاب كيقكؿ عصاـ
" أـ كثٓراً أـ ًا شاذّ  ًٛ دِ  هف كثٓراً  فأٌدركا (4)البصريكف  عميً سار راداٚط   ، كشرط(3)قمي  بعَض  كاأُ كخطّ  الشكٌا

 كاف كلك استعهالٍـ، يستعهمكا أف فأجازكا لمىاس الككفٓكف  أّها القكاعد، عمِ رِ جْ تَ  لـ إذا أقكالٍـ فْ العرب
 . (5)عاهة" قاعدة كضع ٚ أساًسا الشذكذ ٌذا جعمكف بل ٓ ة،العاهّ  القكاعد عمِ ٓىطبق ٚ اٚستعهاؿ

 "إفّ :فيقكؿ ،شرًطا فْ الهسهكع اٚطراد رأكا الذٓف لمىحاة هكـر سالـ العاؿ عبد الدكتور ويعتذر
 قكاعدي ٓبىْ أف عميً ـُ تِّ حَ يُ  الهىٍج كاف ؛ لذاهّطردةً  يُ قكاعدُ  تككف  أف دائًها -يحاكؿ – لمقكاعد الباىْ
َْ  القكاعدَ  ٌذي خالف كها ،اٖكثر عمِ  كلكّىٍا اـٍ ٍَ كاتِّ  ؾٍّ شَ  هكضعَ  المغاتُ  ٌذي كليست ،لغاتٍ  ُسهِّ

 الذؼ باّٚطرادِ  حاطَ تُ  أفْ  دائًها القاعدةِ  شأفِ  فْ هِ  ٖف   ؛ةٌ دَ قاعِ  عمٍٓا قاـُ تُ  فٛ الكثرة عف هستكػ  خرجْت 
 . (6)"ابِ رَ طِّ اْٚض  فَ هِ  اٍَ ظُ حفَ كيَ  لِ مَ الخَ  هف يحهٍٓا

 فيقدـ الهسهكعة الهكاد بٓف هعيار لمتفاضل كلكىً هاع،الس   شركط هف شرطاً  ليس دُ ارَ فاٚطِّ 
 .(7)عميً يقاس ٚك هكضعً هثل فْ يستشٍد بً اذّ الشّ  كلكف ،اذّ الشّ  عمِ الهّطرد

 لكاف ًُ فُ خالِ ُٓ  ها كرد كلك ,ع  ه  س   ها جهيع   ٌذا عميً؛ ألفّ  القياس جاز هخالف لً د  ر  ي   لـ ولكف إف
ّٚ  )الكاك( ( بإثباتةٍ كلَ عُ )فَ  إلِ العرب عميً. فمـ تىسبِ  يقاس ٚك هكضعً فْ يحفعشذكذًا   .(8)(ةٍ كءَ ىُ فْ )شَ  إ

  

                                                           

 . (٨ٔ)ص  اٖدلة لهع ( اىظر: اٖىبارؼ: أبك البركات،1)
 .(154ص أصكؿ الىحك، دراسة فْ فكر اٖىبارؼ  ( اىظر: صالح،2)
 .(35)ص كؿ الىحك عىد السٓكطْ بٓف الىظرية كالتطبٓقأص أبك غريبة، (3)
ء الٓرابيػػع، كأكمػػة الضػػباب، حرشػػة هػػف المغػػة "أخػػذىا ككػػاىكا يفػػاخركف بػػذلؾ، كلػػذا يقػػكؿ الرياشػػْ: (4) ػػٚؤ  أخػػذكا ٌك

ل هف المغة  .. (82ص) كالشكاريز" ابف الىديـ، الفٍرست الككاهٓخ أكمة السكاد ٌأ
 .(221/ٕ)ج ضحِ ا٘سٛـ أهٓف، (5)
(6) ،  .(ٕ)ص الحمقة الهفقكدة فْ تاريخ الىحك العربْ هكـر
 .(ٕ)ص اٚقتراح  ،( اىظر: السٓكط7ْ)
 .(325/ٕ)ج شرح الجهل ،ىطر: ابف عصفكرا( 8)
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 كفْ ترجيحً ،الصرفي ةِ  ًِ اختياراتِ  فْ عميً ؿَ كعك   ،كثيًرا اع  ه  الس   عمى ابف  جهاعة   اعتهد   وقد
 لً بالّسهاع، كتقديهٍـ اعتدادٌـ فْ الّىحاة، كالّصرفٓٓف هف سابقيً ىٍج عمِ سار؛ فأكردٌا لٕراء التْ

ٌػ(: "وك ل  ه ف  911يقوؿ السيوطي)ت كها عميً تقكـُ  اٖخرػ  اٖدّلةّ  إفّ  إذ اٖدّلِة؛ هف غٓري عمِ
, دٍ  ه ف   لً ال ب د   والقياس   اإلجهاع  , ه ف   ه ستى  ً   ٌها في كها الّسهاع    .(1)كذلؾ" الف ق 

ىاؾ ر بعض ٌك َؼ  خٛلٍا ىستطيُع هف ،جهاعةَ  ابف حاشية فْ الىاظر ٓمحظٍا التْ الظكٌا  الت َعرُّ
ًِ  عمِ ِّْ  اٚستدٚؿِ  فْ هىٍِج   : الّسهاع

ـ   , وىحوي  صرفي    دليل   الّسهاع   .1 ه اع ة ؛ ه قّد د  اب ف  ج  ى  ذا ًِ بِ  تِ أْ يَ  ـْ لَ  اهَ  َض فَ رَ َفَقْد  ع   الّسهاُع، ٌك

 فهف ذلؾ: الحاشية، أبكاب جهيع فْ ظاٌرٌ 
َقْكِؿ الشارح: كها في حاشيتً عمى ليوافق رأًيا ألحد الىحاة أو بعضٍـ, وهىً: ؛ بً يدااستشٍ -

ـِ َفْعُمكؿٍ  ها سبق عف  ؛ لكاف أكلِ( لهكافقة(لىدكر َفْعُمكؿٍ )بدؿ قكلً:  (]فمك قاؿ الُهَصىُِّف: )ِلَعَد
ٚ  كمهٌة ا ـِ العرِب، ٚك فْ الهعرب إ ( ليس هف أبىيِة كٛ لقاهكس، كقاؿ ابف درسػػػتػػػكيػػػً: إف  )َفْعُمكًٚ

اج:  أعجهي ٌة فْ قكؿِ  كاحدة  العج 

ر  ه   ع ف وٍؽ وأتباٍع أ خ  ف آؿ  ص 
(2) 

)ُزْرُىكؽ( فْ لغة  : ككلُّ اسـ عمِ )ُفْعُمكؿ( فٍك هضهكـُ اٖكؿ، كقد استدرؾ عمٍٓـثػػػعػػػمػػػبٍ  كقكؿِ 
)كاف حيًّا قبل  ُّْ ّـِ: كاِحُد 207حكاٌا المحٓػػاى ْرُىكَقْٓفِ )ٌػ( فْ )ُزْرُىكؽ( بالض  ها هىارتاف ُتْبَىَياِف (الزُّ ، ٌك

حكاٌا أبك حىيفة، ك)ُصْىُدكٌؽ( حكاٌا أبك  (َأْبَكِر الى ْخِل بالبصرةِ ػ)لِ  (3)اىبتْ رأِس الِبْئِر، ك)ُبْرُشكـٌ(عمِ ج
فْ  (ٌػ463)تبسككف الراء. ك)ُعْصُفكٌر(، حكاٌا ابف رشٓق ، ك)ُقْرُبكٌس(ٌػ(206)تعهرك الشٓباىْ

ّـِ. كفْ  كتاب )الغرائب كالشذكذ(، كالفتُح فْ ها عدا )ُقْرُبكس( هىٍا شاذ ، جاء هرجكًحا هَع الض 
ـَ َهعَ  ٚ  فْ ضركرة الشعر، كقاؿ: ها تقد  ُف إ  القاهكس: أف  )راَء( )ُقَرُبكس( ٚ َتَسك 

                                                           

 (.26ص) الىحك أصكؿ فْ السٓكطْ، اٚقتراح (1)
 . كبعدي: [الرجز]( البٓت هف 2)

 هف طاهعٓف ٚ ٓبالكف الَغَهْر 
 .(2/289)ج العٓف ،، الخمٓل(1/16)ج جاج، ركاية اٖصهعْدٓكاف الع ،اىظر: العجاج

تً َكَقاَؿ َأُبك حىيَفػ3) ّـِ َٚ غٓر َقاَؿ اْبف ُدَرْيد َٚ َأْدِرؼ َها ِصح  ة ( )الُبْرُشكـُ(: ضرب هف الّىخل كاحدتً برشكهة ِبالض 
ّـِ، َكُيْفػػػَتُح )َأبْ  ػػػ َعَراِبػػػْ: البرشػػػـك جػػػىس هػػػف الت ْهػػػر َكَقػػػاَؿ هػػػّرة البرشػػػكهة ِبالض  ْٖ َكػػػُر الّىخػػػل ِباْلَبْصػػػَرِة( َكَقػػػاَؿ اْبػػػف ا

ػل اْلَبْصػَرة عمػِ رطػب الشػٍريز َكيقطػع عذقػً قبمػً.  ـ ِعْىػد ٌأ )الُبرُشكـُ( هف الرطب الشػقـ. َكرطػب البرشػـك َٓتَقػد 
 .(31/278)ج تاج العركس ،الزبٓدؼ
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ا، فقكؿ شارح ّْ فْ ىكادري بىدكٌر ك ُهْؤِذٌف بعدـ اٚعتداد بٍا، كصر َح الػػػمػػحػػٓػػػػاىػػ َْٖكَثِرٌَا، ٌك  
ًِ بعد   حكآِت
 (.ب/12/ؽ).  عِضٍا؛ َفَُٓتَعذ ُر القكُؿ بالىُُّدكِر؛ أؼ: كها َذَكَر الُهَصىِّفُ ِذْكِر ب

 .سػِػٓػػَبػػَكيػْػً كهذٌبُ  .حيحُ [ الّص قيُس أ اٖخفػػشِ  هذٌبَ  ]لكفّ َقْكِؿ الشارح: ككها فْ حاشٓتً عمِ  -
 (.ب/78/ؽ. )هاع  السّ  د  ر  وبً و  

 ـْ ٍُ بعُض  د  رَ  [هف إعالليف مى هذٌب سػػيػػبػػويػػً]لها يمـز عككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  -
ِّْ  كٛـَ  ، قاؿ: فقد (احيّ ) :ا ىقكؿفإى   (حكيت)هف  (ًٛ عَ يْ فَ )بىٓىا  إىا إذا) :قد قاؿ بأف سػػٓػػبػػكيػػً الفارس

: (1)كقاؿ أبك سعٓد (؟حٓكؼ ) ًُ أصمَ  أٚ ترػ أف   ؛ةعمِ الكمهة هف جٍة كاحد تكالِ إعٛٚف؛ ٖفّ 
 :جهيعًا هف جٍة  كاحدة فْ ا٘عٛؿ هثل كالعٓفُ  ٛـُ ال   فَ ك  سَ تُ  الههىكع هف جهع إعٛلٓف ٌك أفْ )
فْ  ،فُ ْٓ العَ  فُ ك  سَ فٛ تُ  ٛـُ ال   تِ ىَ كِّ سُ  إفْ  (شوي ) ا ، كأهّ يِ كِ كىح (،أيةػ)ك ،ٛـُ ال   فُ ك  سَ ٛ تُ فَ  العٓفُ  تِ ىَ كِّ سُ  كا 

ًٚ ا  لُّ تَ عْ تُ  العٓفُ  إذا كاىتِ  فٛ  ذلؾ اٚعتٛؿِ  سِ ىْ جِ  فْ ليس هِ  اعتًٛٚ آخرَ  لُّ تَ عْ تُ  ٛـُ كال   ،ادً رِ ط  هُ  ،عتٛ
كقد بٓىُتً فْ كتاب  .لسهاعُ ا سػػٓػػبػػكيػػً هذٌبُ  - اأيًض  –بً  ؼَ كِ ا قَ ه  اىتٍِ. كهِ  .ذلؾ عُ ىِ تَ هْ يَ 

 هجردَ  أف   ليس الهرادُ  []الرابع قمة استعهاؿ الهقموب ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: التعريف.
 أقل   فِ هَٓ ظْ الى   أحدُ  يككفَ  أفْ  إليًِ  كها أشارَ  الهرادُ  بلِ ، عمِ القمب السهاع ٖهارة اٚستعهاؿِ  ةِ م  قِ 

ًٚ هف أخر أهارةُ  ً فإىّ  (در)آكػ)أرآـ( هعىاٌها ك حادِ اتّ  هقمكبًا عف الثاىْ عىدَ  ؿِ اٖكّ  فِ كك  استعها
 ،بكسر الراء (ـُ ئْ الرِّ )أىٍها هقمكباف عىٍها، ك ـَ مِ عُ  (أدكر)ك (،راـ)آٍها بالقياس إلِ استعهالُ  ا قل  لهّ 

  .(البياضِ  ُص لالخا ُْ بْ الظ  ) :أك الياء الٍهزةِ  كسككفِ 
َٖ  يِ ذِ ٌَ كَ " :ٓفِ الدِّ  اـُ ظَ ىِ  خُ ْٓ الش   اؿَ قَ  [ة  د  ر  ط  ا اله  ٍ  ت  يغ  ص  ]و  الشارح: ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ  -  افُ زَ كْ ا
 فْ هِ  لْ بَ  ،عْ هَ سْ يُ  ـْ لَ  فْ ا ِ كَ  ،قَ فِ اتُّ  لٍ عْ فِ  ؼِّ أَ  فْ هِ  هىٍا ل  كُ  ق  تَ شْ يُ  فْ أَ  كزُ جُ َٓ  ًُ ى  إِ  ثُ ْٓ حَ  فْ  هِ َٚ  ،ةٌ ي  اسِ يَ قِ  ةُ ٛثَ الث  
 فُ كِ هْ ا يُ هَ  لِّ ِ كُ مَ عَ  كَ ٌُ  قَ مَ طْ يُ  فْ أَ  فَ كَ هْ أَ  فٍ ٓ  عَ هُ  لٍ عْ ْ فِ فِ  اعُ هَ الس   ًِ بِ  دَ رَ كَ  دْ قَ  افَ كَ  فْ هىٍا إِ  ًّٛ كُ  ف  إِ  ثُ ْٓ حَ 
 ـْ لَ  فْ ا ِ كَ  ،ااحً تَ فْ ِ هِ ه  سَ يُ  تُ ْٓ البَ  ًِ بِ  حَ تَ فْ يُ  فْ أَ  فُ كِ هْ ا يُ هَ  ل  كُ  ف  إِ فَ  ،احِ تَ فْ الهِ كَ  لِ عْ الفِ  ؾَ لِ ْ ذَ فِ  ًِ بِ  افَ عَ تَ سْ يُ  فْ أَ 
 . ؾَ لِ ذَ بِ  ةَ كفَ رُ عْ الهَ  ةَ لَ ْٔ ا فِ كُ يَ 
ل   ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: فْ -  كؿُ قُ ىْ الهَ كَ  [ااوً و   ف  ل  األ  وً  ,ةً ه  ض   ة  ح  ت  وا الف  ل  د  ب  أ   ـ  ث  ]: ً  ق و 
َٖ  َأف  كَ  .اٌَ رِ سْ كَ بِ  (ٓفَ ِٓ مذَ ل  ا)كَ  ،اءِ اليَ  ِـّ َض بِ  (كفَ ُٓ ذَ الم  ) ؼ(:الذِ ) عِ هْ ْ جَ فِ  كؿُ قُ يَ  سػِػٓػػَبػػَكيػْػً ف  أَ   ،ػػَش فَ خْ ا

ًِ فَ  ؛ةِ يَ ىِ ثْ الت   فَ هِ  ؼِ َٛ الخِ  أُ شَ ىْ هَ ) :يُ رُ ْٓ غَ كَ  ػافَ ٓػ  ك حَ بُ أَ  اؿَ قَ  .اٍَ اىِ حَ فتَ يَ  دَ رِّ بَ كالهُ   فُ لِ أَ  ْت فَ ذِ حُ  :كؿُ قُ يَ  سػِػٓػػَبػػَكيػْػ
ٍَ فِ  (افِ يَ ذَ الم  ) ِ قَ بْ تَ كَ  ،ؾَ لِ ذَ لِ  -اًض يْ أَ – عِ هْ ْ الجَ فِ  ْت فَ ذِ حُ  :كؿُ قُ يَ فَ  ؛يِ رِ ْٓ غَ كَ  ،فِ كِّ هَ تَ الهُ  فَ ْٓ ا بَ قً رْ فَ كَ  ،ايفً فِ خْ تَ  ؛آ
ًٛ لِ دَ  ةُ حَ تَ الفَ  ٌُ هَ ا كَ ٍَ ْٓ مَ  عَ ي َٖ )كَ  (،فَ ْٓ فَ طَ ْص الهُ ) :كَ حْ ىَ  ،كرِ ُص قْ ْ الهَ فِ  كَ ا  دْ رِ َٓ  ـْ لَ ) :كاالُ قَ  (.فَ ْٓ مَ عَ ا

                                                           

(1) ( ُّْ ٓراف  (.ٌػ368تالس 
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 .ًِ بِ بَ سَ  كفَ دُ  ـِ كْ ْ الحُ فِ  سػِػٓػػَبػػَكيػْػً بِ ٌَ ذْ هَ لِ  قٌ افِ كَ هُ  حُ ارِ الش   ًُ الَ ا قَ هَ كَ  (،فِ ْٓ بَ ٌَ ذْ الهَ  دِ حَ أَ ب اعٌ هَ سَ  بِ رَ العَ  فِ عَ 
 (.أ/64/ؽ) .لُ ه  أَ تَ ُٓ فَ 
 :اع  ه  الس   ف  ه   ً  اختيارات   ـ  ائدع .7

َٖ  ف  أَ  ريدُ ُٓ [ "اكِ الكَ  فَ هِ  فُّ خَ أَ  ًُ ى  َِٖ  ؛اءَ اليَ  ص  خَ ]كَ فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  َكَردَ  كها - ِ لَ كْ ا
َٖ كَ  ،دِّ الهَ  كؼُ رُ حُ  ةِ ادَ يَ الزِّ بِ   ،ةِ ادَ يَ الزِّ بِ  ْت ص  خُ فَ  اكِ الكَ  لِ قَ ثَ لِ  ؛اٍَ ْٓ لَ إِ  بُ رَ قْ أَ  اءُ اليَ كَ  ،عُ هْ ا الجَ ٍَ بِ  د  بَ تَ اسْ  دِ قَ  فُ لِ ا
َٖ  ف  أَ  افِ ٌَ الد   فُ ابْ كَ  ٓفَ ِّٓ كفِ الكُ  ُض عْ بَ  ـَ عَ زَ  دْ قَ ا كَ ذَ ٌَ   ؿ  و  ق  وا ب  ل  د  ت  اس  و   ،ٓرِ ْصغِ مت  لِ  ةً هَ َٛ عَ  لُ عَ جْ تُ  دْ قَ  فَ لِ ا
ٌ  ٌ  د  ٌ  )ي ف   ب  ر  الع   ٌ  د  د  ذلؾ  ؿَ كتأكّ  (,ةً اب  و  ش  و   ةً اب  و  د  ) (:ةٍ اب  ش  و   ةٍ اب  د  ) :يف  و   ،ٓرَ غِ الص   كفَ ىُ عْ يَ  (دا

ٍَ ) ف  أَ بِ  كف البصريُّ  ٌِ دَ ال ٍُ )ْ فِ  ةٌ غَ لُ  (دَ ا  ،ٓرِ ْصغِ الت   اءِ يَ  فْ عَ  ؿٌ دَ بَ  (ةٍ اب  كَ شَ كَ  ةٍ اب  كَ دَ ) فَ لِ أَ  ف  أَ بِ كَ  (،دِ ٌُ دْ ال
َٖ كِ   . دٌ د  شَ هُ  ؼٌ رْ ا حَ ٍَ َٓ لِ ا كَ ذَ إِ ا فً لِ أَ  لُ عَ جْ تُ  دْ قَ  ٓرِ غِ ْص الت   اءَ يَ  ف  َِٖ  (؛ةٌ بَ يْ كَ شُ كَ  ةٌ بَ يْ كَ دُ ) :لُ ْص ا

أّف البصريِّٓف يعتدكف بالسهاع عمِ الكثرة الكاثرة، ٚك يعتدكف بالقمٓل كالشاذِّ  يرأ الباحث:
ذا الهكضع. كابُف جهاعةَ  لكا كها فْ ٌذا الهكقف، ٌك ف كاف ذلؾ تأك  يسكؽ بصيغة  كالككفٓٓف، كا 

ًٛ عف  ًُ افِ ٌَ الد   فُ ابْ كَ  ٓفَ ِّٓ كفِ الكُ  ُض عْ بَ  ـَ عَ زَ  دْ قَ كَ الككفٓٓف، كالبغدادٓٓف. كقكلً: )التضعٓف ىق (. ككأّى
 (.أ/49ؽ)/ٓىتصر لمبصرّيٓف. 

ي  بالكثرة  هع  الّسهاع   .1 ـ  اعتداد  ي  بالقميل-دائًها –عد ػ؛ ألّىػً  ت ػم  عمى ق   , واعتداد   د  ً لػـ يوج 
ً   ً ال هاىع  ؛ وألىّ األسهاء   في غير    : ً  س  ف  ى   ف  ه   ل

 فيًِ  [ؼٍ ر  ح   ع  ض  و  ه   ؼٍ ر  ح   ل  ع  ج  ب   في الهوزوف   ب  م  ق   ق  ف  ات   فمو  ]: كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -
 ذلػػؾَ  لُ ْعػػكجَ  .هىٍػا يِ غٓػػرِ  هكػافَ  الكمهػػةِ  فَ ِهػ ؼٍ رْ َحػػ لِ ْعػجَ  فْ َعػػ ةٌ بػارَ فٍػػك عِ  (:القمػػب  ) إلػػِ تعريػفِ  إشػارةٌ 
ػػو واق ػػ، ذلػػؾ الحػػرؼِ  هكػػافَ  الغٓػػرِ  ـ  ع  ٌو  فػػي , وقمػػياًل والهٍهػػوز   ا فػػي الهعتػػلّ  كثيػػرً  ب  ر  الع ػػ فػػي كػػال
ػف  بهػوازف  )وا واعتػد   .ً  كثرت ػ ع  عميً ه   قاس  وال ي  ، اه  ٌ  غير   ػ؛ ألّىػً  ت ػم  عمػى ق   (لٍ ع   فػي غيػر   د  ً لػـ يوج 

ً   هػػاىع  ً ال ؛ وألّىػػاألسػػهاء   ػػ لػػ ػػف  ى   ف  ه  ًٛ هػػف الضػػهّ  الكسػػرتاف أقػػلُّ  إذِ  ؛ً  س  فػػْ  تٓفِ كذك الضػػهّ  .تٓفثقػػ
ّٚ  ،الىظائر   ة  بكثر   فذك الكسرتٓف حقٓقٌ  ؛كثٓرٌ  الكٛـِ  . سػميـُ إٚ الت   عْ سػهَ فمػـ يُ  ؛فاقػاً اتِّ  يُ ىظػائرُ  ْت ً قم ػ أّىػإ

 (./ب19/ؽ)
ً , عمى رأي ا .4 ه ع  خالف  ف  س  : القياس عمى الغالب, وا  ىّ ف  , واله ص   لفراء 
 يُ رُ ْٓ غَ كَ  ،ؾٍ الِ هَ  فُ ابْ  ًُ مَ عَ جَ  بُ الِ الغَ  ًُ ى  إِ : اؿَ ا قَ [ هَ بَ الِ الغَ  ف  أَ  ٚ  : ]إِ كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -
َْٖ كَ  ،ًيْ كَ ٓبَ سِ  بُ ٌَ ذْ هَ  كَ ٌُ ، كَ ايسً قِ هَ  َٚ قَ  اهَ ٍُ ى  أَ  ٚ  إِ  شِ فَ خْ ا  فْ هِ  ؼدِّ عَ تَ ْ الهُ فِ  اٌس يَ قِ  -ًٛ ثَ هَ  - (ًٛ عْ فَ ) ف  إِ : ا
 اٍَ بَ رَ َض )كا: الُ : قَ ًيْ كَ ٓبَ سِ  اؿَ قَ . كَ ي  د  ى  ع   ف  ق  و   ً  ف  ال  خ   ع  ه  س   ف  إ  ف   ًُ فُ َٛ خِ  عُ هَ سْ يُ  ا َٚ يهَ فِ  (لٍ عْ فَ )كَ  (،لَ عَ فَ )
ٌ  ظ  و  ، اُس يَ القِ  كَ ٌُ كَ ، (احً كْ ىَ ) :كفَ كلُ قُ  يَ ا َٚ هَ : كَ ًُ كىَ كلُ قُ  يَ َٚ . كَ (بٌ رْ َض ) اُس يَ القِ كَ  (،اًبارَ ِض  لُ حْ الفَ   ؿ  و  ق   ر  ا
َٚ ٓلَ قِ كَ  ،ي  ر  ي  غ   ع  ه  س   ف  ا   و   ز  ائ  ج   اس  ي  الق   ف  إ :اءر  الف   فَ ْٓ ػ كَ رَ دْ  ُٓ َٚ  ًُ ىْ هِ  (لٌ عْ فِ ) دَ رَ كَ  كْ مَ فَ  اُس قَ يُ  : 
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 ف  ه   ر  اد  ب  ت  اله  و   .يفَ رَ خَ ِ أمَ عَ  كزُ جُ يَ كَ  ،ثِ الِ ِ الث  مَ عَ  (لٍ عْ فَ )ِ مَ عَ  ًِ بِ  قُ طْ الىُّ  ْز جُ َٓ  ـْ لَ  يِ رِ دَ ْص هَ بِ  قَ طِ ىُ 
 ؼ  ال  خ   ع  ه  س  ي   ـ  ل   اذ  إ   اس  ي  ق  م  ل   ةً ز  وّ  ج  ه   ة  ب  م  الغ   ل  ع  ج  و   ،ؿ  و  األ   ب   اد  ر  أ   ً  م  ع  ل  , و  ث  ال  الث   و  ٌ   ف  ىّ  ص  اله   ـ ال  ك  
 (.أ/40/ؽ). -ـ  م  ع  أ  ى ال  ع  ت   للا   -, و  ب  ال  الغ  

ـ   .5 , وكأّىً إقرار  بً: ً  ق  يعم  ت ع د   عمى الّشاذّ  الهوقوؼ  عمى الّسهاع 
 ي  د  ى  ع   ح  ت  الف  و   ،سػِػٓػػَبػػَكيػْػً ارُ يَ تِ اخْ  كَ ٌُ  [ة  ر  س  الك   اء  ق  ب   ح  ص  ف  األ  ف  ]كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  -
 .دٌ رِ ط  هُ  زٌ ائِ جَ  ًُ ى  أَ  إلِا هَ ٍُ قَ افَ كَ  فْ هَ كَ  ،اجِ رَ الس   فُ ابْ كَ  ،دُ رِّ بَ الهُ  بَ ٌَ ذَ كَ  ،اع  ه  ى الس  م  ع   وؼ  ق  و  ه   اذ  ش  
م ػػػى([ يىػػػب)لػػػى إ سػػػب  ]فػػػي الىّ ككهػػػا فػػػْ حاشػػػٓتً عمػػػِ َقػػػْكِؿ الشػػػارح:  - ب  َْىَصػػػارهػػػف  ّْ حػػػ الح  ْٖ  ا

،) ّْ  أ/(.72/ؽ) .(1)اذ  شَ  .بفتح الباء )ُحَبم
, والّىادر  عىد  ابف  جهاعة :  .6  تعريف  الّشاذّ 

ػػػ ادَ رَ الُهػػػػ أف   ـْ َمػػػػاعْ  ـ  ثُػػػػكهػػػا فػػػػْ حاشػػػػٓتً عمػػػػِ َقػػػْكِؿ الّشػػػػارح: ] - ػػػػأَ بالت   ؼُ رَ ْعػػػػيُ [ إلػػػػخ...اذِّ بالش  فػػػػْ  لِ هُّ
ػػ بػػٓفَ  أف   الثٛثػػةِ  عريفػػاتِ الت   ػػ يُ كجػػكدُ  كقػػل   هكهػػًا هػػف كجػػً، فهػػا خػػالف القيػػاَس عُ  ادر  والى ػػ اذّ  الش   اذ  ش 

الضػػعٓف هبػػآف  فقػػط، كأفّ  ر  ىػػاد   ْف خػػالِ كلػػـ ُٓ  فقػػط، كهػػا قػػلّ  شػػاذ  ، كهػػا خػػالف ككػػاف كثٓػػرًا ر  وىػػاد  
 (.ب/13/ؽ) ....(لٍها
7.  : , والكثير  , والقميل  ر  , والّىاد  اذّ  ً  هف  الش   هوقف 

ل ة   يِصػفُ  جهاعةَ  بفُ ا كاف - ر   أو الّشػاذّ   هف   بأّىٍا اله ط ر د   ت خال ف   التي األد  )إذا  :قكلػً، كهػا فػْ الّىػاد 
ذا كَ  ،فألفٍػػػا لمتأىٓػػػث (َِمػػػعْ فُ ) لُّ ، كُكػػػ(َِمػػػعْ فُ )حٓىئػػػٍذ  ًُ ّٖىػػػ ؛ْؼ رِ ْصػػػلػػػـ تَ  ءَ افػػػال تَ هْ ضػػػهَ   جػػػازَ  تَ رْ َسػػػكا 
ػػ  (،ػ رَ ْفػػػدِ )كلٙلحػػػاؽ كهػػا فػػْ  (،ػ رَ ْكػػذِ )يكػػكف لمتأىٓػػث كهػػػا فػػْ  (َِمػػػعْ فِ ) ألػػفَ  ؛ ٖف  ًُ كترُكػػ ؼُ رْ الص 
و ىاد   ا،جاء هىكىً   (ايَ ىْ دُ ) أف   (ِكسَ هُ ). أقكؿ ذكر فْ شرح (ػ رَ غْ هِ )ك  ب/(.191(. )/ؽر  ٌو

ي اّلشاذ :  .8  رد 

ػت  م   ي  ال  ف ػ ؛اذ  ش   (يفاس  ى  )أ  ى م  ع   عَ هِ جُ  ًُ ى  أَ  إلِا رَ ظَ ا ىَ هَ ٍُ ى  أَ كَ كَ كها فْ قكلً: )... - ػل  إ   ت  ف   إلػِ ارَ َشػأَ  .ً  ي 
ػػغَ كَ  ؾٍ اِلػػهَ  فُ اْبػػ ؾَ ِلػػذَ   (:افِسػػىْ )إِ  ِْفػػكَ  (،غػػراثٓف) (:غرثػػاف) :ْكا ِفػػقػػالُ  :ًُ اُعػػبَ تْ أَ كَ  ،ػػػػافَ ٓ  ك حَ ُبػػأ اؿَ َقػػكَ  .يُ رُ ْٓ
ػػى ج  م ػػع   (ٓفاِسػػىَ )أُ  ػػ ة  ٍ  ػػل   (؛ٓفِسػػيْ ىَ )أُ  َٚ كَ  (،ٓفثِ يْ رَ ُغػػ) :اؿُ َقػػ يُ َٛ َفػػ ؛وذ  ذ  الش   (ىاسػػٓف)أك (،غػػراثٓف) وذ  ذ  ش 

 (.ب/61/ؽ) ...".فٍٓها
9.  : ع ر يّ  د  الشّ   ٌ ف  كاف  قراءًة شاذ ًة عمى الّشا , وا  د  القرآىي   ٌ ً  الّشا  تقديه 

ْف لـ َيكُ كها فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح- ًُ : ]كا  ـَ فػْ  ْف كذلَؾ كػ)َكِتٍف([ الِفْعُل فإى ػ ٚ ُيشػاِرُؾ اْٚسػ
ـِ  ؛ فىحكَ -أيضًا  –ٌذا الِقْس ًِ ك سمُب كسرِت ّىها لً َفْرٌع كاحٌد ٌك ًِ َهَع ، كا   : )َعْمـ( ٓجكز تسكُٓف ِٚه

                                                           

 .(4/159)ج الهخصص ( ابف سٓدي،1)
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ُٓ ﴿العِٓف. كقد ُقِرَغ شاذًّا:  َبقاِء َفْتَحةِ  ٌِِْ  ُّ ََ يَْصتَِْتُِطَُٔ ِي ُّ اَّلا ٍَ  كقاؿ الشاعر:  ،(1) ﴾ًْ ىََػيِ

ؿٍ  ػػػاز  ر  ب  ػػػج  ر  كهػػػا ض  ػػػج  ً  ي ض  ػػػ ٌ ج              فػػػإف أ
    
 
 
 

   ً ػػػػ ت  صػػػفحتاي  وغ ار ب  ػػػػر  ب  ـ  د  ػػػف  األ د   (2)ه 
 

ًْ : ﴿-ِالَ عَ تَ  -هللاُ  اؿَ قَ ([ اجً رَ خْ هُ  ًُ تُ جْ رَ خْ )أَ  :كَ حْ ]ىَ ككها فْ حاشٓتً عمِ قكِؿ الّشاِرِح:  - ُْ َِا َوَمزاْر
ق زا ٍَ   :(4)رُ اعِ الش   اؿَ قَ كَ  ،(3)﴾ُُكا ُم

ى اا ػػػػػػػػػب ح  ه ص  ػػػػػػػػػاى ا و  س  ػػػػػػػػػد  س    ه ه  ه   ل ح 
 

 (أ/45/ؽ... )...    ...    ...     
 

, وكأىً إقرار هىً: ف  جهاعة  اب .31 , كها اعتّد بً الشارح  ة  األكثر   ٍ ً  ج  د  رأي   لـ ي ب 

م ػػػب   ف ػػػالكهػػػا فػػػْ حاشػػػٓتً عمػػػِ َقػػػْكِؿ الشػػػارح: ] - ػػػاؤ ي   ي ق  ػػػا، َهػػػا ُيْكَسػػػرُ  )لِكػػػفْ  [:و اواً  ي  ٍَ  ٌُػػػكَ  ٌَػػػَذا َقْبَم
كرُ  ٍُ ًِ سػػٓػػبػػ َكٛـِ  فْ الَهْش ًُ:هػالػػؾٍ  ابػػفُ  قاؿ الّىحكّيٓف، هف كغِٓريِ  ،كيػػ  صػفة )ُفْعَمِ( عٓف ٓجكزُ  ، كابُى

ػػه ةُ  ُتْبػػَدؿَ  أفْ  ػػه ُة، َتْسػػَمـَ  فْ الت ػػاُء أك أ َفَتْسػػَمـُ  َكْسػػَرًة؛ الض   َبػػْٓفَ  َتْرِدٓػػداً  َكَلػػُديُ  َقػػاؿَ  َكاكًا، الَيػػاءُ  َفُتْقَمػػبُ  الض 
 ًِ ِريِ  َعَمِ َحْهِم َىةِ  ِرَعاَيةِ  َكَبْٓفَ  َتاَرًة، ُهَذك  ؿُ  َقاؿَ  ُأْخَرػ. الزِّ َٖك   ب/(.185)/ؽ .َأْكَثرُ  َكا
       

  

                                                           

 .[83لىساء:( ]ا1)
 .(217)ص دٓكاف اٖخطل ،اٖخطلهف ]البسيط[  (2)
 . [9( ]سبأ:3)
 ( ٌذا صدر بٓت، كعجزي: 4)

اَىا   ... ... ... ...  ِباْلَخِْٓر َصب َحَىا َربِّْ َكَهس 
      ُّْ ّيػة بػف دٓػكاف أه، بػف أبػْ الّصػمتا: . اىظػر البٓت ٖهية بف أبْ الصمت عمِ ]البسيط[، كاف ْٓىَشػدي الى ِبػ

شػػػرح  السػػػٓرافْ،ك ، (1/264)ج هعػػػاىْ القػػػرآف ،لفػػػراءكا، (4/95)ج الكتػػػاب ،سػػػٓبكيًك ، (62)ص أبػػػْ الّصػػػمت
 ، (1/248)ج البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدبك ، (2/338)ج أبيات سػِػٓػػَبػػَكيػْػً

 .قت إصباحىا كفْ كقت إهسائىاالشاٌد فيً: عمِ أىً جعل )الُهْهَسِ كالُهْصَبح( لمزهاف. أراد: الحهد  فْ ك    
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 السهاع هصادر
ـ   : القرآف  ؿ  األوّ  الهصدر    : ً  ات  وقراء الكري
القرآف الكريـ ٌك الهكرد الصافْ، كالهصدر  ٚك يهكف أف ٓختمف فيً اثىاف أف   ،فيً ؾ  ا ٚ شَ ه  هِ 

فْ اٚستشٍاد عمِ قضاياٌا  ؿُ اٖك   ٌْ الهصدرُ  ًُ كىصكُص  .اٖساسْ فْ تأصٓل المغة العربية
كتب المغة العربية زاخرة  درجات الفصاحة كالبياف؛ لذلؾ ىجد ِفْ ذلؾ فٍك أعم كَ رْ كهسائمٍا، ٚك غَ 

َد ىاصعًة كأدلًة قاطعًة عمِ ها جْء بٍا هف أجمً. فالقرآف الكريـ هف  بأيات القرآىية التْ جاءت شكٌا
ـ اٖصكؿ التْ َٓ  لُ  عُ جِ رْ ٌأ إذ ٚ يأتيً الباطل هف بٓف ٓديً  ؛عىد القياس كالّصرؼ حكالمغة كالىّ  إلٍٓا ٌأ

ِْلَا اَّّلِْنَر ِإَوُاا ََلُ : ﴿-كجل   عز   -فقد قاؿ  ؛بحفظً –لِ سبحاىً كتعا -لتكفمً  ؛ٚك هف خمفً َُ َُزا إُِاا ََنْ
ُد ل فْ اٚحتجاج بً؛ فآياتً الكريهةُ  ، ٚك ٓتطرؽ إليً شؾ  (1)﴾ََلَافُِظٔنَ   ، كصرفي ةٌ ةٌ كىحكي   ،ةٌ غكي  شكٌا
دةُ  ُل المغةِ  هللاِ  أصحاُب رسكؿِ  الذٓف جهعكا القرآفَ  سبِة؛ ٖف  الىِّ  هؤك  ـ ٌأ ـ الذٓف  ،ملسو هيلع هللا ىلص ٌك ـ القدكة، ٌك ٌك

  .(2)كجهعكي ،أخذكي عف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ب   " الكتاب   عف القرآف: ٌػ(207يقكؿ الفراء)ت ر  ة   ف ي و أ ق و أ  أ ع  ع ر   ه ف   الح ج   .(3)"الشّ 

كا زُ جك   حاة، كقدحكؼ عىد الىُّ القرآف الكريـ ٌك الهصدر اٖكؿ لٛستشٍاد الىّ  كيظٍر هف ذلؾ أف   
 كٛـ هف كافيةٌ  لغكّية هادةٌ  الىحاة ءقدها لدػ كافك  .(4)ااٚحتجاج بً سكاء كاف هتكاتًرا أـ آحاًدا أـ شاذًّ 

رِ  تخّكلٍـ العرب  العربْ، لكف الّىْحِك كالّصْرِؼ  قكاعدَ  ضكئٍا عمِ كضعكا التْ الّمغكّيةِ  هٛحظَة الظكٌا
ِّْ  المِّسافِ  عمِ الّمحفِ  كدخكؿ هركر الزهف هع  بٍا ٓؤيدكف  هصادَر أخرػ  عف ٓبحثكف  الىُّحاةُ  َأَخذَ  العرب

، ـْ ٌُ  الرئيس السهاع هصدر فْ الىقص أف يعكِّض يهكف ها الحدٓث كفْ القراءات فْ افكجدك  قكاعَد
طمبتٍـ،  ِقَبلِ  هف الهعتَهَدةِ  المُّغكّيةِ  الهادة فْ ٓجدكا لـ : "فإذاالهكاـر أبك الدكتكر عمْ يقكؿ. لدٍٓـ
ـْ  عّمٍا أخرػ  هصادرَ  إلِ اتجٍكا ٍُ  فْ إسرافاً  الىُّحاة فإف أكثرَ  غرابة ٚ كلذلؾ ٓريدكف؛ بها ُتْسِعُف

)ت ابفُ  ، كتمهُٓذيُ ٌػ(377الفارسْ)ت عمْ أبك الشاّذة لمقراءات اٚحتجاج ّْ  حادٓثكلٗ ،ٌػ(392جى
)ت ّْ  .(5)"ٌػ(672هالؾ)ت كابفُ  ،ٌػ(609خركؼ)ت ٌػ(، كابفُ 406الّشريُف الّرض

 همٓئة الّىحك فأصبحت كتبُ  ذلؾ، بعد الّىحاة عميً سار حٓث هّتبًعا الىٍج ٌذا صار ثـ
ٌا، كآحاِدٌا، هتكاتِرٌا، قرآىيةال بالقراءات  . ككذلؾ باٖحادٓث كشاذِّ

                                                           

 . [9( ]الحجر:1)
د ( اىظر: البقرؼ،2)  .(97)ص الىحكية الشكٌا
 .(1/14)ج هعاىْ القرآف لفراء،ا( 3)
 .(48)صاٚقتراح  ،( اىظر: السٓكط4ْ)
(5) ،  أصكؿ التفكٓر الىحكؼ. أبك الهكاـر
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 (1)هصادر السهاع عىد ابف جهاعة
 الهصدر األوؿ: القرآف الكريـ وقراءاتً

ؿ  ب   ف  ه   ة  اع  ه  ج   ف  اب   ف  ق  و  ه   ال  ت د  ً  اء  ر  ق  و   آف  ر  الق  االس    :ات 
، بالقرآف اٚستشٍاد أكثركا هف الذٓف الىُّحاِة كالّصرفِّٓٓفَ  ِهفَ  جهاعةَ  ابفُ  ًِ ًُ  كَحَفَمْت  كقراءاِت  حاشُٓت

ًِ  عمِ لٍا ُهَؤكًِّٚ  أك رأًيا، بٍا أك ُهَركِّجاً  بٍا لقاعدٍة )ها(، هستشٍداً  هىٍا زاخرٍ  بعددٍ   َُٓجكزُ  ُهط ِردٍ  َكْج
  . القياُس عميً

 : لالستدالؿ اأساسيي  اً هصدرً وقراءات   ,القرآف   اد  اعته .1
 ابُف جهاعة بٍا يستِدؿُّ  قراءةٍ  أك آيٍة، هف الّتصريف( فْ حاشٓتً أبكاب (هف بابٌ  ٚ يكاُد ٓخُمك

ا إلِ عىٍا يعدؿ ٚك قاعدة صرفّية، عمِ ٌَا؛ هعَ  غٌٓر ّٚ ٘يها ذلؾ كها ُكُجكِد  بفصاحة العهٓقِ  ىًإ
ًُ  كها كاحدٍة، هسألةٍ  عمِ كثٓرةٍ  َيْسَتِدؿُّ بآياتٍ  كقد البياف، كخٓرُ  الكٛـ، أفصح ٌك إذ القرآف؛  قد أى 
دُ  ُْٖخَرػ  اِٖدل ةَ  ُيَعضِّ   .أك العكس بٍا ا

[ كهػا فػْ قكلػً تعػالِ: (اي ػرِ )ك (،هسػتٍزيكف )ك (،دارؼ )]فػْ كها فْ حاشػٓتً عمػِ َقػْكِؿ الشػارح:  -
ذَاذًها َورِيًْيها﴿

َ
َُ أ ْحَصه

َ
ًْ أ ػك الهَ ئْ عمػِ خهسػة أكجػً: )رِ  غَ رِ اؼ: ُقػقػاؿ فػْ الكّشػ، (2) ﴾ُْ ُر، َظػىْ ًيػا(، ٌك

ا( يًّػ(، ك)رِ ا( عمػِ القمػب، كقػكلٍـ: )راء فػْ رأػيًئػكالٍٓئُة: )ِفْعٌل( بهعىِ )هفعػكؿ( ِهػْف )رأٓػُت(، ك)رِ 
اف هف الىعيـ(، ي  هف قكلٍـ: )رَ  ًؼ( الذؼ ٌك الىعهة كالت َرفعمِ قمب الٍهزِة ياًء كا٘دغاـ أك هف )الرِّ 

ك )رِ ف  خَ أْف ُٓ  ًُ ٍُ جْ كَ كَ  ،ا( عمِ حذؼ الٍهزة رأساً يّ ك)رِ  ػا يْ َف الهقمكُب ٌك ٍَ لقػاِء حركِت ًِ كا  ئا( بحذؼ ٌهزِت
ػك الجهػُع؛ ٖف  )الػزؼ( هحاسػُف هجهكعػٌة.  عمِ الياِء الساكىِة قبمٍػا، ك)زيػا( كاشػتقاقً هػف )الػزؼ( ٌك
ِء(.   . أ/(16)/ؽكالهعىِ: )أحسُف ِهْف ٌٚؤ

ٌِجافٍ كَ  (،ؾٍ مْ فُ )ْ فِ  ٓلَ ا قِ هَ ]كَ ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  -  (ؾُ مْ الفُ ) [اعً هْ جَ كَ  ادً رَ فْ هُ الُفْمِؾ(  )
ػػػبِ  ػػػ :ِـّ الض  ْشهههُ ٔن﴿ :-ِالَ َعػػػتَ  -اؿَ َقػػػ ،ثُ ى ػػػؤَ يُ كَ  رُ ك  ذَ ُٓػػػ ،عٌ ْهػػػجَ كَ  دٌ اِحػػػكَ  ،ةُ ٓىَ فِ الس  ٍَ ْ (3) ﴾ِِف اىُْفيْهههِم ال

                                                           

 كٛـُ  :ثالثالهصدر ال .الشريف الحدٓث :ثاىْال الهصدرُ  .ًُ كقراءاتُ  الكريـُ  : القرآفُ ؿُ اٖكّ  الهصدرُ  (1)
 . كىثًرا العرب شعًرا

 .[74هريـ:] (2)
 .   [41( ]يس:(3
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ِِت ََتْرِي ِِف اْْلَْ رِ  ﴿  :-ِالَ عَ تَ  -اؿَ قَ كَ 
ًْ ِِف اىُْفيِْم ﴿ :- تعالِ -كقاؿ ،(1) ﴾َواىُْفيِْم اىا َحِتا إَِذا ُنُِخ

ًِٓ ِ ََ ة  (.أ/49/ؽ(. )دٍ سْ ػ)أُ كَ َكَجْهٌع  (لٍ فْ قُ ػ)كَ ُهْفَرٌد  كَ ٌُ كَ  ،(2) ﴾وََجَريْ

كذا تهاـُ  ٌك كاضًحا جميًّا فْ اٚستشٍاد بآيات القرآف الكريـ؛ إذ  ٌػ(819بِف جهاعَة)تا بدا ٌا
د القرآىية فْ  د الشعرية التْ استشٍد  ،آيةً  (التسعٓف)ها يقارب  حاشٓتًبمغت الشكٌا ٌذا هقارىة بالشكٌا

الركاد اٖكائل هف عمهاء الىحك كالصرؼ. هع بٍا، التْ بمغت ها يقارب )اٖربعٓف( شاًٌدا. كهقارىة ب
ط ِة البحث. العمـ كالتذكٓر أف ٌذي ا٘حصائية فْ ىصف حاشية ابف جهاعة ٚ كمٍا، كذلؾ حسب خُ 

د القرآىية؛ فإفّ هثل ظٍر  ٚك غرك أف  فْ كافُ أل   فْ هَ  ٌك أحدُ  بَف جهاعةَ ا ٌذا العدد الكبٓر هف الشكٌا
    مة.الصِّ  كثٓقارتباٌط  الكريـ بالقرآف فارتباطً؛ كالحدٓثِ  كالقراءاِت  التفسٓرِ 

ٌ  الش   بف  جهاعة  ا ـ  ااستخد .2  :ؾ  ل  ذ   ف  ه  و   ,قاعدةٍ  إلثبات   القرآىي   د  ا
َقْكِؿ الشارح: فْ حدِّ  ، كها ذكر ذلؾ فْ حاشٓتً عمِإثبات أسموب التغميب بأكثر  هف آية

ـٌ ...إلخ]التّ  الّتصريِف: ْف كاىْت ِهَف الهبىياِت ِبَحَسِب  [صريُف ِعْم و َذَكَر ا٘عراَب، كا  , ٌو التغميب 
ـ  للا   ت ب  البالغة , وأهثاؿ  ذلؾ  كثيرة  في كال ف  ك  ََ ﴿قكلً تعالِ: كهىٍا: : تعالى-أسموب  ه  َوََكَُْج ٌِ

يف  ، كقكلً(3)﴾اىَْلاُِتِيَ  اى ت  ه ف  ال غ اب ر  وا إ ال  ، كقكلً: ﴿(4)﴾: ﴿ك  د  ج  ـ  ف س  د  وا آل  د  ج  ة  اس  ئ ك  و ا  ذ  ق م ى ا ل م ه ال 
م يس    ب/(.5)/ؽ.(5) ﴾ إ ب 

ْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ كها ذكر ذلؾ ف -أيًضا – بأكثر هف آية التضهيف  وكإثبات أسموب 
و هبىي  عمى جواز  استعهاؿ  : []أك ضه َىً هعىِ ا٘حاطةِ الشارح:  التضهيف  عمى ها في )الهغىي(, ٌو

از ي   ً  وه ج  ك أْف يُ المفع  في حقيقت  ًُ: أْف ُتؤدِّ ، ٌك ًُ. قاؿ: كفائدُت َؼ شرَب لفٌع هعىِ َلْفٍع آَخَر َفُيْعَطِ ُحكَه
ػ كمهتٓف كه ًْ ﴿: -تعالِ -( فْ قكلً َف )الر َفثَ ا َضه  كمهٌة ُهؤد  هعىِ ا٘فضاء؛  (6)﴾الرافَُد إََِل نَِصانُِك
ػ بػ)إلِ(، هثل:  ًْ إََِل َبْػٍض ﴿فَتَعد  فََْض َبْػُظُك

َ
ّىها أصُل  (7)﴾َوكَْد أ ػ بػ)الباء(؛ (الر َفثِ )كا   أْف ََٓتَعد 

 أ/(.7)/ؽ.  (َأْرَفَث فٌٛف باهرأتً)ُيقاُؿ: 

                                                           

 .[164( ]البقرة:(1
 .[22( ]ٓكىس:(2
 .[12( ]التحريـ:3)
 . [83( ]اٖعراؼ:4)
 . [34( ]البقرة:5)
 . [187( ]البقرة :6)
 [.21( ]الىساء:7)
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ثبات قمب الواو ياًء في الهصدر:   ًُ عمِ أىّ  (ـٍ يَ قِ )فْ  ياءً  الكاكِ  اىقٛبُ  ؿ  دَ فَ : )...قكلًها فْ كوا 
َٖ  رٌ دَ ْص هَ  ِْء الهستكؼ  لِ ْص فْ ا ًها: ﴿-تعالِ -بً فْ قكلً فَ ِص كُ  لمش  يًىا ق ي   ب/(.20)/ؽ.(1)﴾د 

    :رَ ادِ َص هَ  ةُ عَ بَ رْ أَ  ًُ مَ فَ  ،ٓفِ عِ ْض الت   ؼذ (لَ ع  فَ ) ككإثبات أكزاف هصادر
ًَ ﴿ :يلِ زِ ىْ ْ الت  فِ كَ  ؛اٌَ رُ ثَ كْ أَ  كَ ٌُ كَ  (:ٓلُ عِ فْ الت  ) :ؿ  و  األ   *   .(2) ﴾اهللُّ ُمََٔس حَْكيِيٍاً  َوََّكا
  (.ةً رَ ُص بْ تَ  :رَ ص  بَ )كَ  (،ةً هَ رُ كْ تَ  :ـَ ر  كَ ) :كَ حْ ىَ  (،ةُ مَ عُ فْ الت  ) :ياى  الث  *

اةاً : ﴿-ِالَ عَ تَ  -ًِ لِ كْ قَ كَ  ،فِ ْٓ عَ الْ  ٓدِ دِ شْ تَ بِ  (:اؿٌ ع  فِ ) :الث  *الث   َِا نِذا ِ ٔا ةِآيَاح ةُ   .(3) ﴾َوَكذا
ٛ   لِّ تَ عْ ْ هُ فِ  (ةُ مَ عِ فْ الت  ) رُ ثُ كْ تَ كَ  (،اقً ز  هَ هُ  :ؽَ ز  هَ ) :كَ حْ ىَ  (،لٌ ع  فَ هُ ) :ع  اب  *الر    .(ةً يَ زِ عْ تَ  :ػ ز  عَ ) :كَ حْ ىَ  ،ـِ ال

 .(/أ41/ؽ)
 ـَ م حْ ال حَ كَ رْ )أَ  :لُ ثْ هِ  ،ةٍ افَ َض  إِ َٚ كِ  ،يضٍ كِ عْ تَ  رِ ْٓ غَ  فْ هِ  (اؿِ عَ فَ تِ اٚسْ ثبات هصدر استفعل عمِ )كا  

يَْطانُ : ﴿-ِالَ عَ تَ  -اؿَ قَ كَ  (،ااحً كَ رْ إِ  ًُ الشا ِٓ ْ  (./أ42/ؽ. )اذٌ كَ حْ تِ اسْ  :يُ رُ دَ ْص هَ كَ  (،بَ مَ غَ ) :أؼ ؛(4)﴾اْشخَْ َٔذَ َغيَي
 ًُ تُ جْ رَ خْ )أَ  :كَ حْ ]ىَ  :: كها فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارحوكإثبات هجيء الهصدر عمى زىة هفعوؿ

ًْ : ﴿-ِالَ عَ تَ  -هللاُ  اؿَ قَ ([ اجً رَ خْ هُ  ُْ ق َوَمزاْرَِا ٍَزا  .(أ/45/ؽ) .(5) ﴾ُُكا ُم
ا ََكذِةَثٌ ﴿ :ِالَ عَ تَ  -ًِ لِ كْ قَ كَ زىة )َفاِعَمٍة(: وكإثبات هجيء الهصدر عمى  َٓ ِ َْٔرَػخ ِ ًِ (6)﴾ىَيَْس ل  -. ككقكل

ًْ ﴿: -ِالَ عَ تَ  ُٓ يُِع لََعَ َخانٍَِِث ٌِِْ ًِ  ،ةٍ اىَ يَ خِ  :ؼْ أَ ؛ (7) ﴾َوََّل حََزاُل َتطا ا ﴿ :-ِالَ عَ تَ  -ككقكل َٓ ُع ذِي ٍَ َّلا تَْص
 (.ب/45/ؽ. )لغك :أؼ ؛(8) ﴾َّلَِديَث

 ـْ لَ كهف ذلؾ: لّها أراُدكا تصغَٓر الهصدر، كَ  استشٍد باآلية دلياًل عمى الّتصغير غير الهباشر,
 ـْ ٍُ ى  أَ ا هَ كَ  كيُ رُ غ  َص فَ  ًُ لَ  رَ دَ ْص  هَ َٚ  (بِ جُّ عَ الت   لُ عْ فِ ) افَ ا كَ ذَ إِ  رِ دَ ْص ِ الهَ مَ عَ  ؿُّ دُ ا َٓ هَ  ٓرِ غِ ْص تَ  بِ ٚ  إِ  ؾذل ت  أَ تَ َٓ 
 ؿُّ دُ ا َٓ ِ هَ مَ عَ  كيُ طُ م  سَ  ةُ بَ سْ الىِّ  كَ ٌُ كَ  (تُ ىْ ىَ ظَ ) :ابِ ْ بَ فِ  ّْ يقِ قِ الحَ  ًِ كلِ عُ فْ ِ هَ مَ عَ  لِ عْ الفِ  يطُ مِ سْ تَ  ـْ ٍُ ىْ كِ هْ يُ  ـْ ا لَ ه  لَ 
: تعالِ –قكلً  :كِ حْ ْ ىَ فِ  لِ عْ الفِ  لِإ افِ هَ الز   كؼُ رُ ظُ  ةُ افَ َض إِ  -اًض يْ أَ  – ؾَ لِ ذَ  حكَ ىَ كَ  ،فآزْ الجُ  كَ ٌُ كَ  ،ًِ يْ مَ عَ 

                                                           

 .[161]اٖىعاـ: (1) 
 . [164( ]الىساء:2)
 .[28]الىبأ: (3)
 . [19( ]الهجادلة:4)
 . [9( ]سبأ:5)
 .  [2( ]الكاقعة:6)
 .  [13( ]الهائدة:7)
 .  [14( ]الغاشية:8)



117 
 

َذا﴿ ْٔمُ  َْ ادِرِيَ  َحَِْفعُ  يَ ًْ  الصا ُٓ ِ٘  ف  أَ  عَ هَ  (1)﴾ِصْدُر َٖ  اّصِ كَ خَ  فْ هِ  -اًض يْ أَ  – ةَ افَ َض ا  َٚ  ًُ ى  أَ ِ ىَ عْ هَ بِ  اءِ هَ سْ ا
 (./أ62/ؽ) .اٍَ ْٓ لَ إِ  ٚ  إِ  اؼُ َض يُ 

ـ   .3  ذلؾ: ف  وه   في تفسير الهفردات  ال مغوّية , القرآىي   اٌد  الشّ  بف  جهاعة  ا استخد
 ًُ الَ ا قَ آخري[ ٌذا هَ  إلِ ءِ ْْ الش   ٓلُ ِص حْ تَ  ِب سْ الكَ  ِىَ عْ هَ ] فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:

َٖ  كَ ٌُ : كَ ُّْ بِ مَ الحَ ، قاؿ سٓبكيً ًِ يْ مَ عَ  ص  ىَ ، كَ يُ رُ ْٓ ، كغَ الزهخشرؼُّ   اءَ جَ  دْ قَ كا: كَ الُ . قَ ؽَ رْ : ٚ فَ ـٌ كْ قَ  اؿَ قَ . كَ رُ ٍَ ظْ ا
ا َجْفٍس  ُُكُّ ﴿: -ِ الَ عَ تَ  – اؿَ قَ  ؛دٍ احِ كَ  دٍ رِ كْ فْ هَ  ابِ سَ تِ كْ اِٚ كَ  بِ سْ كَ الْ بِ  آفُ رَ القُ  ٍَ ِ  َوََّل ، ﴿(2) ﴾رَِْيَِثٌ  َنَصتَْج  ة

ا إَِّلا  َجْفٍس  ُُكُّ  حَْكِصُب  َٓ َْ  ةََل ﴿ ،(3) ﴾َغيَيْ ر  ﴿: - ِالَ عَ تَ  – اؿَ قَ كَ ، (4) ﴾َشيِّئَثً  َنَصَب  ٌَ ا ب غ ي  ب وا ه  ت س   ﴾اك 
 بَ سْ الكَ  ف  أَ : ةِ غَ المُّ  لِ ٌْ أَ  دَ ىْ عِ  يحُ حِ : الص  ؼُّ دِ احِ الكَ  اؿَ قَ ، كَ رِّ : فْ الش  ابَ سَ تِ اٚكْ كَ  بَ سْ الكَ َقِد اْسَتْعَهَل ؛ فَ (5)
 (./أ32/ؽ). دٌ احِ كَ  ابَ سَ تِ كْ اِٚ كَ 

اىُْفيِْم  ف ي﴿ :-ِالَ عَ تَ  -اؿَ قَ  ،ثُ ى  ؤَ يُ كَ  رُ ك  ذَ ُٓ  عٌ هْ جَ كَ  ،دٌ احِ كَ  ةُ ٓىَ فِ الس   :ِـّ الض  بِ  (ؾُ مْ الفُ ككذلؾ: )
ٍَْشُ ٔن ْ ِِت ََتْرِي ِِف اْْلَْ رِ ﴿  :ِالَ عَ تَ  -اؿَ قَ كَ  (6) ﴾ال

ًْ ِِف ﴿ :-تعالِ -كقاؿ ،(7) ﴾َواىُْفيِْم اىا َحِتا إَِذا ُنِخُ
ََ ةًِِٓ  (./ب48/ؽ(. )دٍ سْ ػ)أُ كَ َكَجْهٌع  (،لٍ فْ قُ ػ)كَ ُهْفَرٌد  كَ ٌُ كَ  ،(8) ﴾اىُْفيِْم وََجَريْ

ـ  اآلية   .4 ورة , ورق ـ  الس  ر  اس ك  ـ  ذ   : غالًبا –عد
ل القرآف، فْ زهف ٚ يحتاجكف فيً إلِ هعجـ هفٍرس ٖلفاظ القرآف كل عّل ذلؾ ّٖىٍـ هف ٌأ

ًة أّف صاحبىا كها ىقل عىً السٓكطْ ٍر" هف ُكر اَسةٍ  الكريـ، خاص  ٍْ ًُ َحِفَع كتاَب هللِا فْ َش لً: "أى 
(9). 

 القرآىية:  القراءات
، ةِ بً فْ العربيّ  بً جاز اٚحتجاجُ  غَ رِ ً قُ ها كرد أىّ  لُّ فكُ  ا القرآفُ "أهّ  :(ٌػ911)تكطْلسٓايقكؿ 

ةِ فْ العربيّ  ةِ اذّ ا، كقد أطبق الىاس عمِ اٚحتجاج بالقراءات الشّ سكاء كاف هتكاتًرا، أـ آحاًدا، أـ شاذًّ 

                                                           

 .[119( ]الهائدة:1)
 .[38( ]الهدثر:2)
 [.164( ]اٖىعاـ:3)
  [.81( ]البقرة:4)
 .[58( ]اٖحزاب:5)

 .   [41( ]يس:(6
 .[164( ]البقرة:(7
 [.22( ]ٓكىس:(8
 .(65-1/63ْ، بغية الكعاة )جالسٓكط (9)
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فْ  جُّ حتَ ا، بل كلك خالفتً يُ قياًسا هعركفً  ْف خالِ إذا لـ تُ   القياُس  زِ جُ لـ َٓ  بٍا فْ هثل ذلؾ الحرؼ بعٓىً، كا 
ًٛ هف هللا  ٌذي القراءاتِ  ؛ ذلؾ أفّ 1عميً" ـ عمِ  ،تعالِ –كاىت تسٍي كتكسيًعا عمِ العرب، فمك أجبٌر

 فْ عَ  جُ رُ خْ ٚ تَ  ٌذي المٍجاِت  ، كها أفّ طكيمةً  هّدةً  (ها) اعتاد لٍجةً ا عمِ هف ؛ لكاف ذلؾ شاقًّ لٍجة قريشٍ 
 بٍا. فْ اٚحتجاجِ  -فْ إذَ  - فٛ ضٓرَ  ٌا الىبْ ملسو هيلع هللا ىلص، كقد أقرّ ةً عربي   ةً غَ لُ  كفَ كُ تَ  أفْ 
ًّٚ عمػِ  ألصػاحبٍا؛ القػراءة ىسػبة بػالقراءات, هػع االستشػٍاد هػف جهاعػة   ابػف   أكث ػر   .1 دا

، كالى اِدِر: اذِّ ٌَا، كهعرفِة الهشٍكِر هىٍا، كالش  سىاِد ىً، فْ عرضٍا، كا  ًِ بٍذا الفّف، كتهك  ِس  َتَهرُّ
اءِ َذاِت اَْلُتُمِ تعالِ : ﴿ – ًِ مفِع فْ قكلِ بٍذا الّ  ى قمت القراءة  قكلً: كها فْ  - ٍَ  ،عف الحسف (2) ﴾َوالصا

 أ/(.20)/ؽ .الغفارؼّ  كأبْ هالؾٍ 
م ؾ  ) : ]َقَرَأ الَحَسفُ ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -  ٍ ي  ٛ ِـ، َهْبِىيًّا ِلْمَفاِعِل[، ُِٓريُد ِبَفْتِح  (3)(و  ِبَفْتِح ال

َدِكؼُّ  ٍْ ٌََكَذا َضَبَط الَه ْسَهِْٓف َبْعَدُي،  ـِ، َكَرْفِع الِفْعِل َكاِٚ  ٛ ُرُي. َكَعِف اْلَحَسفِ  ،الَياِء َكال ًُ َقَرَأ  َكَغْٓ : -َأْيًضا –َأى 
م ؾ  )  ٍ ي  م ب يّ  ( َهْبِىيًّا ِلْمَهْفُعكِؿ. و  ر اب  الح  ف ي إ ع  َْحَقاِؼ: َأف   و  ْٖ فٍ ِفْ آَيِة ا ي ص  ف  ه ح  م ؾ  َقَرَأ ) اب   ٍ ( ِبَفْتِح الَياِء، ي 

 ًُ ـِ، َهْبِىيًّا ِلْمَفاِعِل، َقاَؿ َعْى  ٛ َْ ُلغَ -َأْيًضا –َكَكْسِر ال ـِ، َكٌِ  ٛ  (. ب/34/ؽ)ٌة، َكالَهاِضْ ِباْلَكْسِر. : َفْتَح ال

﴾ير  س  ي  ى ه  ل  إ   ة  ر  ظ  ى  ف  ﴿ :ـْ ٍُ ُض عْ بَ  أَ رَ قَ : ]كَ ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح-
 رِ سْ كَ بِ  ةَ اءَ رَ القِ  دْ جِ أَ  ـْ لَ  [(4)

ِ٘ كَ  ،ٓفِ السِّ  ِـّ َض كَ  اءِ الظ    ،ِـّ الض  بِ  أَ رَ قَ  ًُ ى  أَ  :احٍ ب  ي ر  ب  أ   ف  ب   اء  ط  ع   ف  ع   وؿ  ق  ى  اله  و   ،(5)دٍ حَ َِٖ  ةِ افَ َض ا
ِ٘ كَ   ،رٌ دَ ْص ا هَ ٍَ ى  ِ أَ مَ عَ  (7)ؽ  اح  س  إ  و ب  ا أ  ٍ  ج  ر  خ   دْ قَ كَ  (،ةٍ مَ عِ ا)فَ ِ مَ عَ  (ة  ر  اظ  ى  ف  ) أَ رَ قَ  ًُ ى  أَ  ًُ ىْ عَ  ـ  ثُ  ،(6)ةِ افَ َض ا
ا ََكذِةَثٌ ﴿ :كَ حْ ىَ  َٓ َْٔرَػخِ ِ َْٖ مَ عَ  (ي  ر  اظ  ى  ف  ) ًُ ىْ عَ كَ ، (8)﴾ىَيَْس ل ،يـِ رِ غَ مْ لِ  ٓرُ هِ الض  كَ  ،ةِ رَ ظِ بالى   ًُ حْ اهِ سَ  :ؼْ أَ  ؛رِ هْ ِ ا

                                                           

 . (48)ص اٚقتراح  ،( السٓكطْ(1
 .[7]الذاريات: (2)
ِمَؾ اْلَحْرَث َكالى ْسَل﴾ ]البقرة:-تعالِ –( قكلً 3) ٍْ  [.205: ﴿َكُي
 .   [280( ]البقرة:4)

 فْ الفقرة أتية.أؼ: إضافة )هيسر( إلِ )الٍاء( )َهْيُسري( الذؼ ٌك الضهٓر الهجركر فيً. كها ذكري ابف جهاعة ( (5
 ( أؼ: )َهْيُسَري(.(6
يـ (ٌػػػ311ت)أبػػك إسػػحاؽ الزجػػاج (7)  كلػػد. كالمغػػة بػػالىحك عػػالـ: الزجػػاج إسػػحاؽ أبػػك سػػٍل، بػػف السػػرؼ  بػػف إبػػرٌا

ًُ  الىحػػك إلػػِ كهػػاؿ الزجػػاج. ٓخػػرط فتكتػػً فػػْ كػػاف .بغػػداد فػػْ كهػػات  سػػميهاف بػػف هللا عبٓػػد كطمػػب. الهبػػرد فعم َهػػ
ًبا (العباسْ الهعتضد كزير)  أف إلػِ ابىػً لػً فػأدب الػكزير، فطمبػً الزجػاج، عمػِ الهبػرد فدلػً القاسػـ، ٚبىً هؤدِّ

 هػػع هىاقشػات لمزجػػاج ككاىػت. كبٓػػرة ثػركة أياهػػً فػْ فأصػػاب كتابػً، هػػف القاسػـ فجعمػػً أبيػً، هكػػاف الػكزارة كلػْ
 كالمغػػػة، اٖدب فػػػْ( اٖهػػػالْ)ك ،(ا٘ىسػػػاف خمػػػق)ك ،(اٚشػػػتقاؽ)ك ،(القػػػرآف هعػػػاىْ) كتبػػػً: هػػػف. كغٓػػػري ثعمػػػب

إعػراب القػرآف  ،لزجػاجا اىظػر:. (القرآف إعراب)ك  المغة، فْ( الهثمث)ك اٖلفاظ، تصريف فْ( كأفعمت فعمت)ك
ة اٖىبارؼ: أبك البركات، (، ك316)صكهعاىيً  ، كيػاقكت الحهػكؼ، (183ص) اٖدبػاء طبقػات فػْ اٖلباء ىٌز
 .(1/51ج) اٖدباء هعجـ

 . [2( ]الكاقعة:8)
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ٌ  ج  ه   ف  ع  و   ِ٘ كَ  ،ِـّ الض  بِ  أَ رَ قَ  ًُ ى  أَ  :اًض يْ أَ  - دٍ ا  ،ةٌ ي  يهِ هِ تَ  ةٌ غَ لُ  َْ ٌِ كَ  ،اءِ الظ   كفِ كُ سُ بِ  (ي  ر  ظ  ى  ف  ) أَ رَ قَ  ًُ ى  كِ لَ  ،ةِ افَ َض ا
ِ  ةٌ رَ ظِ َِ ذَ ﴿ :اٍ  ى  ه   ور  ٍ  ش  اله  و   ,أ ر  خ  أ   ات  اء  ر  ق   ة  اآلي  ْ فِ كَ  ٌَ ََل إ  ،ٓفِ السِّ  حِ تْ فَ كَ  ،اءِ الظ   رِ سْ كَ بِ  (1) ﴾ةٍ رَ َسُُيْ  
 (.ب/44/ؽ) .ةٍ افَ َض إِ  رِ ْٓ غَ  فْ ا هِ ٍَ هِّ َض كَ 

 :جُ رْ الدَ  رادُ  فْ صكر[ الهُ ّٚ إ رُ فَ تَ غْ فٛ يُ  جِ رْ دَ ف كاف فْ الا  : ]ك كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -
 ب/(.104. )/ؽ(ىافع قراءة  ػ)ك فِ قْ ػ الكَ رَ جْ هَ  لُ فيً الكْص  ؼَ رِ جْ أُ ا هَ  جَ رُ خْ َٓ لِ  ؛ُض حْ الهَ 
ثاىٍٓها  لَ ٓىفِص  ا يككىاف فْ كمهتٓف[؛ أؼ: بأفْ ا عه  : ]احترازً ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -

 ) :ا ىحكهً كْ ك حُ أ، (ةٍ داب  ػ)ا كلفظً  بًِ  لَ َص ات   فإفِ  ؛لَ ا كها هث  ا كحكهً ا لفظً هَ ٍِ لِ ك  عف أَ 
َ
جاز  (ِ  َُٔ اجُ ُتَ أ

 (،ُّ ِْ خَ )ىحك:  ،لِ ِص ىفَ الهُ  ـِ دغَ الههدكدة قبل الهُ  تَ بَ قد ثَ  ًُ ا عمِ أى  ٍَ هِ كْ كمهة أك فْ حُ  فْا هَ التقاؤٌُ 
اك﴿ (،ّها يَ حَ )ك ٌَ  ًْ ونَ  ََّل  ىَُك التشدٓد عارض.  ؛ كذلؾ ٖف  يّ  زّ  قراءة البفْ  (2)﴾َتَِاََصُ

 ب/(.104)/ؽ
ا[ ىُ ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح - فْ  ْكسيأت ،(3) عف عهرك بف عبٓد لَ قِ : ]كلـ يكسرٌك

و ة   يبأكعف  ،الشرح ي  ها ،ح  ا عمِ  :كغٌٓر  وقراءة  , والهشٍور   .صل التقاء الساكىٓفأكسٌر
ـ   يحي بف   لَ قَ كىَ  .الفتحُ  :الجهٍور ـٍ عف  (4) اشٍ ي  ع   بف   بكر   يبأعف  آد  ،الهيـِ  سكافَ إ (5) ع اص 

 ب/(.105)/ؽ .الٍهزةِ  ثباتَ ا  ك 

                                                           

 .   [280بقرة: ( ]ال1)
 .[25( ]الصافات:2)
د :عبٓد بف عهرك (3)  كأبػْ، العاليػة أبْ عف لً، .البصرؼ  عثهاف أبك كأكلٍـ الهعتزلة كبٓر، القدرؼ ، العابد، الزٌا

ػاب كعبػد، القطػاف سػعٓد بػف كيحٓػِ، عٓٓىة كابف، الكارث كعبد، الحهاداف: كعىً .البصرؼ  كالحسف، قٛبة  الٌك
 أعػػٛـ الػػذٌبْ، سػػٓر .بثقػػة لػػيس: الىسػػائْ كقػػاؿ .القطػػاف تركػػً ثػػـ أىػػس بػػف كقػػريش، عاصػػـ بػػف كعمػػْ، الثقفػػْ
 .(6/259ج) الىبٛء

ٌُكَ  اْسهً كىٓتً ِإف ُيقاؿ ُككِفْ َعي اش ْبف َبْكر َأُبك (4) كَأخكي اْلَحَسف  ُحَصْٓفٍ  كَأبْ عاصـِ  َعَمِ قرأَ  ُهحدث هقرؼء َك
َْعَهُش َكاْبف عَ ا ْٖ  .(2/864ج) الهحدثٓف تصحيفات ،العسكرؼ . جٛفْبف َعي اش ركػ َعف ا

ء، اٖسػدؼ الككفْ بٍدلة الىجكد أبْ بف عاصـ (ٌػ127ت)القارغ  عاِصـ (5) . السػبعة القػراء أحػد: بكػر أبػك بػالٚك
ل هف تابعْ،  كبٍدلػة عبٓػد، أبيػً اسػـ: قٓػل. الحػدٓث فػْ صػدكًقا القػراآت، فْ ثقة كاف. فٍٓا ككفاتً الككفة، ٌأ
 .(3/248ج) اٖعٛـ ، كالزركمْ،(2/357ج) اٚعتداؿ ر: الذٌبْ، هٓزافأهً. اىظ اسـ
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 ،ـْ ٌُ غٓرُ  ككذا قرأَ  ،(1)ة  ع  ب  [؛ أي: الس  اء  ر  الق   عفِ  لَ قِ : ]كىُ ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح-
 ب/(.106)/ؽ .ة  غ  مفي ال   الهشٍور   ًُ ، كها أى  ؿ  األو   و  ٌ   ـ  ٍ  م ّ ك   ٍـعى والهشٍور  

ـ:  -أحياًىا –كاف  .2  ٍ ى  ل  ع  ضافًة لـ يأت  بٍا ه ف  ى ق   يزيد تفصياًل في الهسألة, وا 

ًِ عمِ َقْكِؿ الشارح:   - فْ  ةِ ل الهد  ثْ هِ  ؼُ ذَ حْ [ فٛ يُ ةً د  هَ  ٓفِ ىَ اكِ الس   ؿُ ك  أَ  فْ كُ لـ يَ  ]فإفْ كها فْ حاشِٓت
 (،فْ دُ لَ )كف كىُ  ،فْ بَ رِ ْض اِ  :أؼ ؛بفتح الباءِ  (لَ جُ الر   َب رِ اْض ) :كَ حْ ىَ  ،ةِ يفَ فِ الخَ  ٓدِ أكِ كف الت  كبًا ىُ جُ كُ  ِؼ ذْ الحَ 
أبْ  فْ عَ  ؼَ كِ ا، كها رُ كيىً ىْ تَ  فِ اٖلِ  ؼُ ذْ ا حَ شاذًّ  -اأيًض  –كجاء  ...،،(باحِ الص   فِ دُ لَ  فْ هِ  ًُ تُ ْٓ أَ ها رَ ) :كَ حْ ىَ 
َهدُ  َأَحُد ّللا ُ ﴿ :(2)كرٍ هْ عَ  ,(4)اف  ػػػػػػػػثهػػػػػػػػػع   بف   اف  أب   -أيضاً  – أَ رَ قَ  ًِ بِ كَ  ،يفِ كِ ىْ الت   ِؼ ذْ حَ بِ  ،(3)﴾الص 

                                                           

أبػػػك  -4ٌػػػػ(، 127عاصػػػـ)ت -3ٌػػػػ(، 120ابػػػف كثٓػػػر )ت -2ٌػػػػ(، 118ابػػػف عػػػاهر)ت -1القػػػراء السػػػبعة:  (1)
الثٛثػػة الهتهػػكف  ٌػػػ(.189الكسػػائْ)ت -7ٌػػػ(، 169ىػػافع)ت -6ٌػػػ(، 156حهػػزة )ت -5ٌػػػ(، 154عهػػرك)ت
 -11اٖربػػع الشػػكاذ:  ٌػػػ(.229خمػػف )ت -10ق(ػػػ، 205يعقػػكب)ت -9ٌػػػ(، 130أبػػك جعفػػر)ت -8لمعشػػرة: 

 -14ٌػػػػػػػػػ(، 148اٖعهػػػػػػػػش )ت -13ٌػػػػػػػػػ(، 123ابػػػػػػػػف هحيصػػػػػػػػٓف)ت -12ٌػػػػػػػػػ(، 110الحسػػػػػػػػف البصػػػػػػػػرؼ)ت
ذا ذكر )الباقكف( يقصد باقْ الّسػبعة. كهللا أعمػـ.202الٓزيدؼ)ت كثٓػر  "فػإذا قمػت الحرهي ػاف فٍهػا: ابػف ٌػ(.  كا 

ذا قمػػت: ا ذا قمػػت: كىػػافع. كا  ذا قمػػت: اٖخػػكاف فٍهػػا: حهػػزة كالكسػػائْ. كا  ٚبىػػاف فٍهػػا: ابػػف كثٓػػر كابػػف عػػاهر. كا 
ذا قمػػت:  ذا قمػػت: الى حكي ػػاف فٍهػػا أبػػك عهػػرك كالكسػػائْ. كا  اٖبػػكاف فٍهػػا: أبػػك عهػػرك كأبػػك بكػػر، أؼ: عاصػػـ. كا 

ذا قمت: الهدىي اف،  الككفٓكف فٍـ: عاصـ كحهزة كالكسائْ. ذا قمت: البصػري اف ىافع كأبك جع فٍهاكا   فٍهػافر.  كا 
ذا قمػػت الككفُّٓػػكف  ذا قمػػت اٖصػػحاب  فٍػػـأبػػك عهػػرك كيعقػػكب. كا  حهػػزة  فٍػػـعاصػػـ كحهػػزة كالكسػػائْ كخمػػف. كا 

البػػدكر ، عبػػد الفتػػاح القاضػػْ(، ك 41صالعىػػكاف فػػْ القػػراءات السػػبع، ) ،السرقسػػطْاىظػػر: كالكسػػائْ كخمػػف. 
رة فْ القراءات العشر الهتكاترة )  .(11صالزٌا

ػار بف َزب اف (ٌػ154ت)الَعٛء ابف َعْهرك أبك (2) : بػالعٛء أبػكي كيمقػب عهػرك، أبػك البصػرؼ، الهػازىْ التهيهػْ َعه 
 زلػت هػا: )الفػرزدؽ قػاؿ. بالككفػة كهػات بالبصػرة، كىشػأ بهكػة، كلد. السبعة القراء كأحد كاٖدب، المغة أئهة هف
 كالقػرآف كالعربيػة بػاٖدب الىػاس أعمػـ كػاف: عبٓػدة أبػك قػاؿ( هارع ابف عهرك أبا أتٓت حتِ كأفتحٍا أبكاًبا أغمق

كعٍػػد الباحػػث بػػػ)ابف  .هػػأثكرة ككمهػػات أخبػػار لػػً. الجاٌميػػة أدركػػكا أعػػراب عػػف أخبػػاري عاهػػة ككاىػػت كالشػػعر،
كقػد قػرأ جهاعة أىً إذا ذكر: )أبا عهرك( قصد أبا عهػرك بػف العػٛء(؛ فكػاف ٓػذكري هػع القػراء، كهػا فػْ قكلػً: )

 اٖعػػػػٛـ ، كالزركمػػػػْ،(3/466ج) اٖعيػػػػاف ...(. اىظػػػػر: ابػػػػف خمكػػػػاف، كفيػػػػاتخارجػػػػة عػػػػف أبػػػػْ عهػػػػرك بٍػػػػا
 .(3/41ج)

 .[2، 1( ]ا٘خٛص:3)
ػك. الىبكّيػة السػٓرة فػْ كتػب هػف أكؿ: القرشػْ اٖهػكؼ  عفػاف بف عثهاف بف أباف (ٌػ105ت)ُعثهاف بف أباف (4)  ٌك

 أهيػة بىػْ خمفػاء عىػد كتقػدـ. عائشػة هػع الجهػل كقعػة فْ ارؾش. الهدٓىة فْ ككفاتً هكلدي. عثهاف الخميفة ابف
ػل الهدٓىػة فقٍاء كهف الثقات، الحدٓث ركاة هف ككاف 83 إلِ 76 سىة الهدٓىة إهارة فكلْ  هػا كدّكف . الفتػكػ  ٌأ
 فأتمفٍػػػا 82 سػػػىة حجػػػة فػػػْ الهمػػػؾ عبػػػد بػػػف سػػػميهاف إلػػػِ كسػػػمهٍا كالهغػػػازؼ، الىبكّيػػػة السػػػٓرة أخبػػػار هػػػف سػػػهع

 فكػاف الصػهـ، هػف شػئ هػع بالفػالج كأصػٓب. هىٍػا حكايػات اٖغػاىْ صػاحب أكرد دعابػة فيػً ىػتككا. سػميهاف
 اٖعػٛـ ، كالزركمػْ،(4/351ج) الىػبٛء أعػٛـ هحفة. اىظػر: الػذٌبْ، سػٓر فْ هحهٚك الهسجد، إلِ بً ٓؤتِ

 .(1/27ج)
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. يُ كغٓرُ  ،دُ رّ بَ كها ركاي عىً الهُ  (3) عػقػػيل بف   ة  عهار   أَ رَ كقَ  ،ـْ ٌُ ، كغٓرُ (2)هاؿو الس  وأب   ،(1)يٍّ م  ع   بف   وزيد  
ِ شَ  ُو ييْ  اىَّ ََّل وَ ﴿  - ؛يفِ كِ ىْ الت   ؼُ ذْ : حَ ُّْ هِ رْ الجِ  ، كقاؿَ (...ار  ٍ  الى  ) بِ ْص ىَ كَ  ،كيفِ ىْ الت   ؼِ ذْ حَ بِ  (4)﴾ارَ َٓ اِلَّ  قُ اة

 ،ةِ بَ دْ ا فْ الىُّ هَ ٍِ ٚلتقائِ  ؛ًُ فُ ذْ حَ  دُ رِ ط  يَ  ـْ عَ ىَ  .ًُ ثباتُ إِ  . اىتٍِ. كالقياُس ةٌ غَ لُ  -قاً مَ طْ هُ  ٓفِ ىَ اكِ الس   ٚلتقاءِ 
 (ابفِ ػ)بِ  كؼِ كُص الهُ  ـِ مَ العَ  فَ هِ كَ  ،البصريٓف ؼِ أْ عمِ رَ  (َكا ُغٛـَ زيداي) (،ٛـ زيدغُ ) :ةِ بَ دْ فْ ىُ  ؾَ كقكلِ 
: (5)، كفْ البٓتِ (رٍ كْ بَ  ةُ بىَ  دُ ىْ ٌِ )، ك(عهركٍ  بفُ  دُ يْ زَ  جاءَ ): كَ حْ ىَ  ،كذلؾ (ابىةٍ ػ)أك بِ  ،ـٍ مَ افًا إلِ عَ َض هُ 

 ]الكاهل[

ػػػػر   ه  ً  ع  ـ  الث ريػػػػد  ل قوهػػػػ ػػػػ ٌ ش   و ال ػػػػذ ي 
 

ت وف    ػػػػػػى  ػػػػػػة  ه س  جػػػػػػاؼ   ور جػػػػػػاؿ  ه ك   ع 
ٍَ  كَ ٌُ    ب/(.108)/ؽكا. بُ دَ جْ أَ  :أؼ (؛ـُ كْ القَ  تِ ىَ سْ أَ ): اؿُ قَ يُ . كَ يفِ رِ الش   بِ سَ ْ الى  فِ  عِ اقِ الكَ  ـٍ اشِ ل

ـ   .3 ب ة   عد ا القراءة   ى س   ٍ بػل ّٖىٍػا  ؛كلػيس ذلػؾ قصػكًرا، أك ىقًصػا فيػً، أك هىػً, -أحياًىا – ألصحاب 
ًُ ُيحٓػػُل القػػارَغ إلػػِ الحاشػػَيةِ  ؛هػػف الهسػػّمهاِت البدٌيػػِة عىػػدي، كالهعركفػػِة لديػػً اِسػػفْ ىَ  أك ٖى ػػ ؛ حٓػػػُث ٍَ

ا:الق ٍَ  راءُة ٌىاؾ هىسكبٌة ٖصحاِب
ـ  كها فْ قكلً: )... - ر اء  كِهْف َث ًِ فْ ىحك:  اهتىع  الق  ّـِ ثالِث اِكىِٓف ات باعًا ِلَض ِؿ الس  إِِن ﴿هف ضّـِ أك 

 ًُ ْمرِ َرّبِ ﴿،  ك(6) ﴾اَْلُْك
َ
َْ أ ٌِ وُح  ومُ ك﴿, (7) ﴾كُِو الرُّ ا بػ﴿(8) ﴾ُغيِتَِج الرُّ ، (9) ﴾كُِو اجُْظُرواكلـ ٓمحقٌك

ًُ ك﴿  أ/(.20. )/ؽ، كىحِكٌها(10)﴾إِِن اَْلُْك
ًُ لك اْعَتَرَؼ بً ككها فْ قكلً: )... - ؛ لػَدؿ  عمػِ عػدـ الضػبطِ هػف ع زي ػت  القػراءة  إليػًٌذا الت كِجي

                                                           

 كشٓخ الحذاؽ أحد .الهقرغ  لككفْا العجمْ القاسـ أبك بٛؿ، أبْ بف عهراف بف دمحم بف أحهد بف عمْ بف زيد (1)
 .(177ص) كاٖعصار الطبقات عمِ الكبار القراء الذٌبْ، هعرفة .العراؽ

ه اؿ أبك (2) الػذٌبْ،  .العػٛء بػف عهػرك ٖبػْ هعاصػر ٌػٛؿ، بػف َقْعَىبُ : بالبصرة كالىحاة القراء، هف العدكؼ، الس 
 .(1/293ج) الكىِ سرد فْ الهقتىِ

ؿ بف عقٓل بف عَهاَرة (3) َٛ هاً  َشػاِعًرا َكػافَ  عقٓػل َأُبػك الَخَطفػْ بػف َعِطي ػة بف جرير بف ِب  باديػة يسػكف فصػيحاً  هتقػدِّ
ـ كيهػػدح صػػمتً كيجزلػػكف  اْلَعب ػػاس بىػػْ خمفػػاء كيهػػدح اْلَبْصػػَرة ًُ  َيْأُخػػُذكفَ  اْلَبْصػػَرة ىحػػاة َكَكػػافَ  القػػّكاد هػػف َغٓػػٌر  َعىػػ
د َكَكافَ  المَُّغة  .(252/ 22) بالكفيات عقٓل. الكافْ بف بعهارة اْلُهحدثٓف شعر ِفْ ةُ الفصاح ُختهت َيُقكؿ الهبر 

 .[40( ]يس:4)
 .67 - 66، ص( سبق تخريج5ً)
 .[67، ك40ٓكسف:]، ك[57( ]اٖىعاـ:6)

كُح﴾.[85]ا٘سراء: (7)  . فْ )ؾ(: ك﴿ُقِل الرُّ
(8) :  .[2]الرـك
 .[101( ] ٓكىس:9)
 .[67، ك40ٓكسف:]، ك[57( ]اٖىعاـ:10)
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 أ/(.20)/ؽ ...(.كرداءِة التٛكةِ 

ك الهىظُر، كالٍٓئرئيًا: )قرئ عمى خهسة أوجًقاؿ فْ الكشاؼ: ككها فْ قكلً: )... - ُة: (، ٌك
( عمِ قمب ريا( عمِ القمب، كقكلٍـ: )راء فْ رأػ(، ك)ريئا)ِفْعٌل( بهعىِ )هفعكؿ( ِهْف )رأُٓت(، ك)

( رياالٍهزِة ياًء كا٘دغاـ أك هف )الرؼ( الذؼ ٌك الىعهة كالت َرفة هف قكلٍـ: )رياف هف الىعيـ(، ك)
ك )ريئا( ب ،َف الهقمكبُ ف  خَ عمِ حذؼ الٍهزة رأسًا ككجًٍ أْف ُٓ  ا عمِ ٌك ٍَ لقاِء حركِت ًِ كا  حذؼ ٌهزِت

 ب/(.15...(. )/ؽالياِء الساكىِة قبمٍا

ًْ كقد ُقِرَغ شاذًّا: ﴿ككها فْ قكلً: )... - ُٓ ْ ٌِِ ُّ ََ يَْصتَِْتُِطَُٔ ِي ُّ اَّلا ٍَ  .(1)﴾ىََػيِ
 لُ عْ الفِ  ؿُّ دُ ا َٓ هَ كَ [ ًِ يْ مَ عَ  اؿ  دَ كَ  رِ ب  كَ هُ ال عُ رْ فَ  رَ غ  َص الهُ  ف  : ]َِٖ ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -
 لِ عْ ْ فِ فِ ُيْكَسُر ا هَ كَ  اءِ اليَ  عَ هَ  ًُ لُ ك  أَ  رَ سِ كُ  ـ  ثَ  فْ هِ كَ  ،ًُ مَ ثْ هِ  ـ  ُض فَ  ،لِ اعِ مفَ لِ  ِّْ ىِ بْ ِ الهَ مَ عَ  كؿِ عُ فْ هَ مْ لِ  ُّْ ىِ بْ الهَ 
 د  شُ ) :اؿَ قَ ا يُ هَ كَ  رِ سْ الكَ كَ  ِـّ لض  ابِ  (خْٓ ِٓ شُ ) (خٍ ْٓ شَ )ْ فِ كَ  (،تٍ ْٓ َٓ بُ ) (تٍ ْٓ بَ )ْ فِ  :كؿُ قُ ىَ فَ  ،ًُ مُ اعِ فَ  ـ  سَ يُ  ـْ لَ  اهَ 

ْٔ ﴿ :ئ  ر  ق  و   ،(2)رِ سْ الكَ كَ  ِـّ الض  بِ  (لُ بْ الحَ 
َ  (./ب48/ؽ. )فِ ْٓ ٍَ جْ الكَ بِ  (3)﴾ىََػاُدوا ُردُّوا َول

 ً  ب ػو   ،رُ ٍَ شْ أَ  ُـّ الض  [ كَ رُ سِ كْ يَ  فْ هَ  ـْ ٍُ ىْ هِ كَ  ،ُـّ ُض يَ  فْ : ]فهىٍـ هَ ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -
 ب/(.111)/ؽ .اء  ر  الق   ر  ث  ك  أ   أ  ر  ق  

ػغ   ً  ب   أ  ر  ق  [ دٍ ْٓ بَ عُ  فُ ك بْ رُ هْ عَ  ًِ بِ  أَ رَ قَ  دْ قَ : ]كَ ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -  دْ َقػكَ  -أيضػاً  – ي  ر  ي 
 /(.ب111)/ؽ. قَ بَ سَ 

 يأتي بالقراءة؛ إلثبات قاعدة, سهاًعا, أو قياًسا, أو تعمياًل:  .4
- :  ً ل  ع ل(, بفتح العيف, قياًسا, وسهاًعا, كها في ق و  ـ  الهكاف  عمى )ه ف   كهجيء قراءٍة الس

 افَ كَ  فْ إِ  فِ ْٓ العَ  حِ تْ فَ بِ  (لٍ عَ فْ هَ )ِ مَ عَ  دِ ر  جَ الهُ  ِّْ ٛثِ الثُّ  فَ هِ  افِ كَ الهَ كَ  افِ هَ الز   ـَ اسْ  ف  أَ  لُ اَص الحَ )...كَ 
 ،لٍ تَ قْ هَ ػ)ا كَ كىً رُ قْ هَ  كْ أَ ا كقً رُ فْ ا هَ يفً فِ لَ  كْ ا أَ ٌَ سكرَ كْ هَ  كْ لَ ا كَ ًص اقِ ىَ  كْ ا أَ ٍَ كحَ تُ فْ هَ  كْ أَ  عِ ارِ َض الهُ  فِ ْٓ عَ  كـَ هُ ْض هَ 
 كْ أَ  عِ ارِ َض الهُ  فِ ْٓ عَ  كرَ سُ كْ هَ  افَ كَ  فْ إِ  رِ سْ الكَ بِ  (لٍ عِ فْ هَ )ِ مَ عَ كَ  (ػ كَ طْ هَ كَ  ،ِقَ كْ هَ كَ  ،ِهَ رْ هَ كَ  ،بٍ رَ شْ هَ كَ 
ًٚ ثَ هِ   ،((4)ةٍ هَ مِ كَ  ةَ رَ شْ ْ عَ تَ ىَ ْ اثْ فِ  ةِ رَ سْ ِ الكَ لَ إِ  ٓرَ ِص كَ  (،عٍ ِض كْ هَ كَ  ،دٍ عِ كْ هَ كَ  ،بٍ رِ ْض هَ ػ)ا كَ كحً تُ فْ هَ  كْ لَ كَ  ،ا

                                                           

 .[83لىساء:( ]ا1)
ي (2) ي(. ابف جىْ، الهحتسب )يِشدُّ  (.51/ 2) عىٍا كا٘يضاح القراءات شكاذ كجكي تبٓٓف فْ كيُشدُّ

 .[28( ]اٖىعاـ:(3
بكسػػر  -عمػػِ كزف )َهْفِعػػل(  -بضػػـ العػػٓف -)َيْفُعػػل  :( كقػػد جػػاءت أسػػهاء الزهػػاف كالهكػػاف هػػف الػػذؼ هضػػارعً(4

ػْ: )الَهْىِسػُؾ، كالَهْجػِزر، كالَهْىِبػت، كالَهْطِمػع، كالَهْشػِرؽ، عمِ خٛؼ القياس هف إحػدػ عشػرة كم -العٓف هػة، ٌك
كالَهْغػػِرب، كالَهْفػػِرؽ، كالَهْسػػِقط، كالَهْرِفػػق، كالَهْسػػِجد، كالَهْىِخػػر( هػػف: )ىَسػػَؾ ْٓىُسػػؾ، كَىَبػػت ْٓىُبػػت، كَطَمػػَع َيْطُمػػع، 

، كَرَفػق ٓرُفػق، كسػَجد َيْسػُجد، كىخػر ٓىُخػر هػف الىخٓػر، كَشَرَؽ َيْشُرُؽ، كَغرب يغُرب، كَفػَرَؽ يْفػُرُؽ، كَسػَقَط َيْسػُقط
ك صكت باٖىف. ركف الدٓف  .(1/313)جشافية الشرح  ،ٌك
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-ىال  ع  ت   -ً  ل  و  ق   ػػي  ائػ  ػس  الك  و   ,(1) ة  ز  ه  ح   أ  ر  ق   ً  ب  و   (ؾ  س  ى  اله  ) و  ٌ  و   اس  ي  ى الق  م  ع   ر  س  الك   اٍ  ض  ع  ي ب  ف   و ي  ر  
ًكا﴾ ع م ى ا ه ىس  ل ك لّ  أ ه ٍة ج  : ﴿و 
 (./ب46/ؽ(. )ِهَعْت عمِ )َهْفَعل( بفتح العٓف، كقد سُ اآلي ت يف  ي ف   (2)

ه ع  ككذلؾ فْ  - م ى( في هؤىثً ي ج  ً  أف  )أفعل( هذكر )ف ع مى( ال ي جهع  عمى )ف ع ل(, و)ف ع  إثبات 
، كها فْ قكلً: )...أف  الجهع فيها ٚ يعقل هف الهذكر َْٓجرؼ َهْجَرػ الهؤىث فيهف عمى )ف ع ل(

ًِ، كله ا كاىت ٌذي ِلَها ٚ يعقل ُأجريت ذلؾ يعقل، تارًة فْ هفردي، كتا رًة فْ صفاتً، كأخباِرِي، كأحكاِل
َٚ َتَرػ أف  )أفعل( هذكر )ُفْعمِ( ٚ ُٓجهُع عمِ )ُفَعل(، ك)ُفْعَمِ( فْ هؤىثً ُْٓجَهُع عمِ  الهجرػ. أ

َخر﴿ -تعالِ –)ُفَعل(، كقاؿ هللا 
ُ
َٚ َيْعِقُل (3) ﴾فَػّدةٌ ٌَ أياٍم أ ًُ َله ا كاَف ِفيَها  ًُ لػ)الٓكـ(، لكى  ؛ ٖى 

 ب/(.99ُأْجِرَؼ َهْجَرػ )ُأْخَرػ( عمِ ها ذكر(. )/ؽ
 ة  ى  ت  ف  ى ال  ى  ع  ه  ]ب   :فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح وكإثبات هجيء اسـ الهفعوؿ بهعىى الهصدر -
 ًِ يْ لَ ا ِ كَ  (ْفِ )ِ ىَ عْ هَ بِ  تَ مْ عِ جُ  (فْ إِ ػ)فَ  ،اؼٌ َض هُ  ْر د  قَ يُ  ـْ لَ كَ  ةِ ي  فِ رْ مظ   لِ َٚ كَ  :ؼْ أَ  [؛ةً د  ائ  ز   اء  الب   ل  ع  ج  ت   ـ  ا ل  ذ  إ  
ٌِ جَ هُ  بَ ٌَ ذَ  ًُ ﴿: ْفِ  (4)ةَ مَ بْ ْ عَ بِ أَ  فِ ابْ  ةُ اءَ رَ قِ  يُ دُ يِّ ؤَ ُٓ  ،اءُ ػػػر  ػفَ ػَ الػْ كَ  ،دٌ ا يُِّك

َ
ْفخُٔنُ  ةِأ ٍَ ْ  ـِ ِ اسْ ىَ عْ هَ بِ  (5)﴾ال

ا هَ كَ  اؼٌ َض هُ  رَ دِّ قُ  فْ إِ ا ذَ كَ كَ  (،كفُ تُ فْ الهَ  ـُ كُ ىْ هِ  ةٍ فَ ائِ طَ كَ  ةٍ قَ رْ فِ  ؼِّ ْ أَ فِ ) :ِىَ عْ الهَ كَ  ،رٍ دَ ْص  هَ َٚ  كؿِ عُ فْ الهَ 
َٖ  ًِ يْ لَ إِ  بَ ٌَ ذَ  ِ ) :ؼْ أَ ؛ ْخَفػػُش ا  ة

َ
ِ أ ْفخُٔنِ  ْتُ ذَ  ًْ كُ يّ ٍَ  ،ًُ اهَ قَ هَ  ًِ يْ لَ إِ  اؼُ َض الهُ  يـَ قِ أُ كَ  ،اؼُ َض الهُ  ؼَ ذِ حُ فَ  (،ال

ٌَ مَ عَ  اءُ البَ كَ   (.ب/45/ؽ. )ةٌ ي  بِ بَ ا سَ ذَ ِ 
ـ  الواو بػ)الياء( العارضة  كها في قولً: - ـ  إدغا  ـُ غَ دْ  ُٓ َٛ فَ  (،رِيكْ سُ ) :كؿُ قُ تَ ا هَ كَ )... وكإثبات عد
؛ًِ بِ  دُّ تَ عْ  يُ َٚ  ُض ارِ العَ كَ  ،ةٌ َض ارِ عَ  رِ ِٓ غِ ْص الت   اءَ يَ  ف  أَ ِ لَ َر إِ ظَ ىَ  كفَ كُ يَ  فْ أَ  كْ أَ  (ٓرَ سِ ) فَ ْٓ بَ كَ  ًُ ىَ ْٓ بَ  ؽَ ر  فَ يُ لِ 

                                                           

 القػراء أحػد: الزيػات التيهػْ، إسػهاعٓل، بػف عهػارة بػف حبٓػب بػف الزيػات: حهػزة حهػزة (ٌػػ156ت)القارغ  حهزة( 1)
 العػراؽ سػكاد أكاخػر فػْ) حمػكاف إلػِ الككفػة فهػ الزيػت ٓجمػب ككاف. إلٍٓـ فىسب التيـ هكالْ هف كاف. السبعة
 ا٘جهػاع اىعقػد بػالقراآت، عالًهػا كػاف. بحمػكاف كهػات. الككفػة إلػِ كالجػكز الجػبف كيجمػب( الجبػل بػٛد ٓمػْ هها
 .(2/277ج) اٖعٛـ ، كالزركمْ،(2/216ج) اٖعياف اىظر: ابف خمكاف، كفيات .بالقبكؿ قراءتً تمقْ عمِ

ٍة َجَعْمَىا َهْىَسًكا﴾ ]الحج:. ك الثاى[34( ]الحج:(2  [67ية هف دكف حرؼ العطف الكاك: ﴿ِلُكلِّ ُأه 
 [.184( ]البقرة:(3
يـ( (4 ٌِ ، َأُبػك عبمة أبْ بف ِإْبَرا ّْ ػك اْبػف شػهر :اْلَعب ػاس َأُبػك: َكُيَقػاؿ: ِإْسػَهاِعٓل اْلعقِٓم  .الهرتحػل بػف يقظػاف بػف ...ٌك

ل ِفْ عدادي ػَحاَبة، هػف جَهاَعػة أْدرؾ .فمسػطٓف ٌأ ـ الص  ٍُ َْسػَقع، بػف ككاثمػة بػف َهالػؾ، أىػس: ِهػْى ْٖ ـ ا بػف ا .َكَغٓػٌر
 .(40ص) كاٖلقاب الكىِ فْ الباب ، فتحَهْىَدي

 .[6( ]القمـ:5)
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الُِم ﴿ :كَ حْ ىَ  كفَ هُ غِ دْ ُٓ  َٚ  ـْ اٌُ رَ تَ  َٚ أَ  ٌَ ا ذَ ا إِ هَ  ؼِ َٛ خِ بِ  اكِ الكَ  دَ عْ بَ  اءِ اليَ  ْءَ جِ هَ  كضِ رُ عُ لِ  ؛(1) ﴾َوَُاَدْوا يَا 
 (.أ/26/ؽ. )ةِ هَ مِ الكَ  ةِ يَ ىْ ْ بِ  فِ ًٛ ْص أَ ا ٍَ ٓئُ جِ هَ  افَ كَ 
كهػا فػْ قكلػً:  : كتقدير )أّها( قبػل جػواب الشػرط الهقتػرف بػػ)الفاء(,وفي إثبات هسألة ىحوّية -
 : ﴿َكَرب ػَؾ َفَكبِّػْر﴾-تعػالِ –كها قدرت فْ قكلً  ،فْ خبري (الفاء)كلذلؾ دخمت  ؛قبمً هقدرة (اهّ )أك)

 ب/(.132)/ؽ .فيها قبمٍا (اءِ الفَ ) دَ عْ ا بَ هَ  لُ هَ عَ  ليصح   (2)
ؿ  الشػػارح -  ربعػػةُ أبٍػػا  يكػػكفَ  فْ أعػف  ]احتػػرازٌ  :ليؤكػػد هسػػألًة ىحوي ػػًة, كهػػا فػػي حاشػػيتً عمػػى ق ػػو 
ا ربعػة جػْء بٍػكاٖ ،حرؼ ٌػْ الهقصػكدة ذاتٍػاف اٖٖ (؛ربعةُ )أ ٚ (،ؼٍ أحرُ ) [ صفةُ كؿٍ ُص أُ  ؼٍ رُ حْ أ

َرىإّّنِ ﴿ :تعػالِ –كعمػِ ذلػػؾ جػاز قكلػػً  ؛لػػيحكـ عمٍٓػا ؛لبيػاف الكمهػة
َ
انٍ  أ ٍَ  (3) ﴾َشههتَْع َبَلههَراٍت ِشهه

بخفػض  ،(4) ﴾ُخْضٍ  ُشنُْتََلٍت  وََشتْعَ ﴿ :كهثمػً (.سبعػ)لػ ةٚ بالىصب صػف (،بقراتػ)بالخفض صفة ل
 ب/(.149)/ؽ (.رٍ ْض )خُ 
ٌَْرَهةَ كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح - ًُ الُقْطُب الر اِزؼُّ  : ]كقكٌؿ آَخُر[ ٌك اْبُف  ًُ. قال  َْٓرِثْ اْبَى

ِهُٓر فْ )ُتْرَهِ( ِلْمَغَكاِئِل( فالت اءُ  ٌِْ(، كجاء  ،فْ )كأْىَت( َهْفُتكَحٌة، كالض  َكا ْ: )الد  ِهْف  -أيًضا –ٌك
 :(5)الشاعر ٌذا الَباِب: قاؿ

راب    (6)أع وذ  با هف الع ق 
د  األذىاب    الشائالت  ع ق 

اِئَمةَ   (.أ/27/ؽ). ىسبة بٛ أراَد الَعْقَرَب الش 

ف   ه زٍ  ,وقرأ  الح س  ٌ ر  خاْْكاءً : ﴿واب ف   ٌُ  ََّ ُٓ َ ت ع اٍؿ(. (7)﴾واْخخََدْت ل ف  )ه ف  ز   عمى و 

                                                           

 .   [77( ]الزخرؼ:1)
 . [3( ]الهدثر:2)
 .[43:( ]ٓكسف3)
 . [43:( ]ٓكسف4)
 ا٘ىصػػاؼ كاٖىبػػارؼ: أبػػك البركػػات،، (8/425)ج الهحكػػـ ابػػف سػػٓدي، عىػػد:( هػػف ]الرجػػز[، لػػـ ٓىسػػب لشػػاعر 5)

 ،ابػػف ٌشػػاـك ، (10/210)ج البحػػر الهحػػيط ،أبػػك حيػػافك ، 32)ص ضػػرائر الشػػعر ،ابػػف عصػػفكرك ، (1/24)ج
 .  (487)ص هغىْ المبٓب

[، 28الىبػأ:] ا﴾:﴿َكَكذ ُبكا ِبآَياِتَىا ِكذ ابً -جّل َكعزّ -( ألف ا٘قحاـ فَْ َقْكلٍـ لػ)العقرب(: )عقراب(، َكهثمً: َقكؿ هللا 6)
(: فائػدة:  .(262)ص الجهػل فػْ الىحػك ،الخمٓلك  كيقػكؿ هللا  ّصِ مػى  لِ كاٖكؿ هكافػٌق  هػف بػاب التىكيػع.)جػل  كعػز 

ػفْ  َأُخػكؾ عػزّ  ِإذا: )َتقػكؿ َكاْلعػرب ْ ٖىصرىؾ كلك بعد حػٓف(.لِ َٛ تْ كجَ زّ : )كعِ كجلّ  عزّ  ٍُ  غمبػؾ ِإذا اْلَهْعىػِ ،(ف
ًُ؛ عْ فتكاض تقاكْهً َفمـ كقٍَرؾ ًِ  اضطرابؾ َفِإف َل ًّ  ٓزيدؾ َعَمْي رؼ،  .ُذ (. اٌٖز ك الهثل اٖعمِ، )عز  فقٍر فجل 
 .(1/65ج) المغة تٍذٓب

  .[31: يوسف]( 7)
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 ةِ ي  فِ رْ مظ   لِ َٚ كَ  :ؼْ أَ [؛ ةً دَ ائِ زَ  اءَ البَ  لِ عَ جْ تَ  ـْ ا لَ ذَ إِ  ةِ ىَ تْ فِ ِ الْ ىَ عْ هَ ]بِ  :ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -
ٌ  ج  ه   ب  ٌ  ذ   ًِ يْ لَ ا ِ كَ  (ْفِ )ِ ىَ عْ هَ بِ  تَ مْ عِ جُ  (فْ إِ ػ)فَ  ،اؼٌ َض هُ  ْر د  قَ يُ  ـْ لَ كَ  ,د  ا

 ي ب  أ   ف  اب   ةُ اءَ رَ قِ  يُ دُ يِّؤَ ُٓ  ،اء  ػػػر  ػف  ػ  الػ  و   

ًُ ﴿: ْفِ  ة  م  ب  ع   يُِّك
َ
ْفخُٔنُ  ةِأ ٍَ ْ  ةٍ فَ ائِ طَ كَ  ةٍ قَ رْ فِ  ؼِّ ْ أَ فِ ) :ِىَ عْ الهَ كَ  ،رٍ دَ ْص  هَ َٚ  كؿِ عُ فْ الهَ  ـِ ِ اسْ ىَ عْ هَ بِ  (1) ﴾ال

َٖ  ًِ يْ لَ إِ  بَ ٌَ ا ذَ هَ كَ  اؼٌ َض هُ  رَ دِّ قُ  فْ إِ ا ذَ كَ كَ  (،كفُ تُ فْ الهَ  ـُ كُ ىْ هِ   ؼَ ذِ حُ فَ  الَهْفُتكِف(، فُ تْ فَ  ـْ كُ يِّ أَ بِ ) :ؼْ أَ ؛ ْخَفػػُش ا
ٌَ مَ عَ  اءُ البَ كَ  ،ًُ اهَ قَ هَ  ًِ يْ لَ إِ  اؼُ َض الهُ  يـَ قِ أُ كَ  ،اؼُ َض الهُ   (.أ/45/ؽ. )ةٌ ي  بِ بَ ا سَ ذَ ِ 

ػػػ ايُ زَ َعػػػ ًُ َهػػػعَ ا زَ [ َهػػػـْ ٍُ ُضػػػعْ بَ  ـَ َعػػػ: ]زَ ككهػػػا فػػػْ حاشػػػٓتً عمػػػِ َقػػػْكِؿ الشػػػارح -  اؿَ َقػػػ، كَ رِ ثَػػػكْ َٗ لِ  يفُ رِ الش 
ػػػ إلػػػِ أف   :هخشػػػرؼُّ الز   :ـُ ٍُ ىْ ِهػػػ ،حػػػاةِ الىُّ  رُ ثَػػػكْ أَ كَ  ،ٍّْ َمػػػأبػػػك عَ  بَ ٌَػػػذَ  :ؼُّ دِ زْ الَٓػػػ ٍَ تعػػػالِ:  – ًِ ِلػػػكْ ْ قَ فػػػ اءَ ال
ػػ اءُ ٌَػ (2) ﴾َوَيخاْلههِّ ﴿ ػفَ الهُ  حِ رْ ْ )َشػػِفػ فُ ىِّ َصػػالهُ  لَ َقػا ىَ ذَ كَكػ ،تِ كْ الس   ًُ ُهػػٍِ فْ كالػذؼ يُ  .ٍّْ ِمػػف أبػْ عَ َعػػ (لِ ص 
ٍَ  ف  أَ  :يُ غٓرُ ، كَ ؼِّ بػرِ ػَ عْ لجػَ ا ـُ َٛ كَ  ٌَػَٚ  ،ٓرِ هِ الض   ٌاءُ  ٍّْ أبْ عمِ  دَ ىْ عِ  اءَ ال ػ  ٚ   ،تِ كْ اء الس   ـ  ثُػ ،ْت ىَ كِّ ٍػا ُسػ أى  إ
ػػ تِ رَ ِسػػكُ فَ  ،افِ ىَ اكِ ِ َسػػقَ التَ َفػػ ؛أيضػػاً  – اؼُ الَقػػ تِ ىَ كِّ ُسػػ ٍَ ُّْ ارِ الفَ  ٍّْ ِمػػك عَ أُبػػ كقػػاؿَ  :ًُ تُػػارَ بَ عِ كَ  .اءُ ال  فَ كِّ : ُسػػسػػ
 ٍَ  ب/(.110)/ؽ .ًِ فِ رُّ طَ تَ لِ  ؛رِ سْ الكَ ْ بِ اىِ الث   ؾَ رِّ حُ فَ  ِف،ىااكِ ِ سَ قَ فالتَ  ،اؼُ القَ  ـ  ثُ  ،اءُ ال

 : ]الطكيل[(3)كها قاؿ الشاعرُ  

            لهولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  
    
 
 
 

 ...   ...   ...   ...   ... 
 

ٍَ  افِ كَ سْ إِ  ًَ جْ كَ  أف   ـَ دِّ قُ  دْ قَ كَ  ِ ك﴿ ،(4) ﴾َوَيخاْلِّ ْ ﴿ا ِفػٍَ ىَ كَ ْسػأَ  فْ َهػ دَ ىْ عِ  اءِ ال هػاكغٓ ،(5) ﴾يُهَؤّدِه ٌػك هػا  :ٌر
ػ اءَ ٌَػ فُ كِّ َسػيُ  فْ هَ  بِ رَ العَ  فَ هِ  أف   :اءُ ػػػر  الػػػفَ  لَ قَ ىَ  ػمَ بْ ا قَ َهػ ؾَ ر  َحػا تَ ذَ إِ  ٓرِ هِ الض   (؛باً رْ َضػ ًْ تُ بْ رَ َضػ) :كؿُ ُقػتَ فَ  ؛اٍَ
ءِ  ًُ هُ ٍَ فْ ا أَ ِ هَ مَ عَ كَ  .ٓرِ هِ الض   اءِ ِ يَ مَ ًٛ عَ هْ حَ  ِّْ سِ ارِ الفَ  دَ ىْ عِ كَ  ،عِ هْ الجَ  يـِ ِ هِ مَ ًٛ عَ هْ حَ   دُّ رُ ٚ َٓػ كٛـ ٌػٚؤ
 فَ ع  َض  ـْ عَ ىَ  .لِ ْص ْ الكَ ا فِ ٍَ اتِ بَ ثْ ا ِ كَ  ،تِ كْ الس   اءِ ٌَ  يؾِ رِ حْ تَ  كـِ زُ ف لُ : هِ فُ ىِّ َص الهُ  يُ دَ رَ كْ ا أَ هَ  ٍّْ مِ ْ عَ ِ أبِ عمَ 
ػػ فِ كِّ َسػػيُ  ـْ صػػًا َلػػفْ حَ  ف  أَ ِبػػ ؛ًُ َلػػكْ قَ  ٍَ ٌَػػِفػػ ًُ مَ ْصػػأَ  ف  كأَ  ،(6) ﴾َوَيخاْلههِّ ﴿ اءَ ٌَػػ :ؼْ أَ  ؛طْ َقػػفَ  ًِ ِتػػاءَ رَ ْ قِ ِفػػ اءَ ال  اءِ ْ 

ّْ ْ ﴿ِفػػػ لَ َعػػػا فَ َهػػػكَ  ؾَ ِلػػػْ ذَ ِفػػػ ًُ مَ ْصػػػأَ  فَ الَ َخػػػ ًُ أى ػػػ لُ َهػػػتَ حْ يُ  ًُ ى ػػػأَ بِ  ٓػػػبُ جِ أُ كَ  ؟يػػػؾُ رِ حْ الت   ةِ اَيػػػىَ الكِ  رِْجههه
َ
،(7)﴾أ

                                                           

 .[6( ]القمـ:1)
 . [52( ]الىكر:2)
 كذؼ كلد لـ ٓمدي أبكاف              ... ... ... ...         (  البٓت: 3)

د ا٘يضاح ،السراة. اىظر: القيسْ ٌذا البٓت لرجل هف أسد  .(1/256)ج إيضاح شكٌا
 . [52( ]الىكر:4)
 .[75( ]آؿ عهراف:5)
 . [52( ]الىكر:6)
 .[36، ك] الشعراء:[111( ]اٖعراؼ:7)
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ّْ ك﴿ ىْلِ
َ
ٍِ فِ  فَ ك  َسػ، فَ (1)﴾فَأ ٌ ػا﴿ اؿَ َهػا أَ َهػكَ كَ  ،اَهػٓ ر ا ػفِ  لَ َصػكَ كَ  ،ًِ ِتػاءَ رَ ْ قِ ِفػ هػيـِ الِ  حِ تْ َفػبِ  كَ ٌُػكَ  ،(2)﴾ه ج  ٍَ ا ٓ
اًُا﴿ َٓ  .ب/(110)/ؽ. اءٍ يَ بِ  ،(3)﴾ُم
ً  لمقراءات, ولمقراء؛ فٍي عىدي  .5 ػى ة  هتبعػة(؛-كها قػاؿ سػيبويً -تقديس  فىػراي يعػذر  : )س 
ِي ِقَراَءةَ  ؼ  هخشرِ الزَ  [ اءُ ر  الُقػ ًُ ْمػبَ قْ تَ  ـْ َلػ فْ كِ : ]لَ شرح الشارحكها فْ حاشٓتً عمِ : دٍ ْٓ بَ عُ  فِ بْ  ركِ هْ عَ  فْ َردِّ
ػبَ عُ  فِ ْبػ ركِ هْ ِ عَ مَ عَ  أَ ر  جَ تَ  فَ ْٓ كَ  !ًُ ىْ هِ  بُ جَ كالعَ  .لُ بْ قَ  -أيضاً  – ؼُّ هخشرِ الزَ  يُ د  رَ   كؼُ رُ ْعػهَ  يُ دَ ْىػعِ  كَ ٌُػكَ  ؛دٍ ْٓ
ػػَهػكَ  :ًِ ِلػػكْ قَ بِ  يػدُ رِ ُٓ  ًُ ى ػػأَ كَ كَ  ،ةِ َلػزِ ىْ الهَ  ٌِ ػػٍػا غَ أى   ؛ةٍ كَلػػبُ قْ هَ بِ  رِ ْسػالكَ بِ  القػػراءةُ  :أؼ ؛َْ ا   ـْ َلػػ :ؼْ أَ  ؛ًُ ْىػػعَ  ةٍ كَلػبُ قْ هَ  رُ ْٓ
 ب/(.111)/ؽ .ًُ ىْ عَ  ح  ِص تَ 
ػػػا,  .6  ٍ م يم  ت ع  ػػػائ ل , و  ً  اله س  ػػػيم  ص  ت ف  , و   ً ح  ػػػر  ػػػح  ذلػػػؾ فػػػي ش  , ي ت ض  ات  ػػػع ة  فػػػي الق ػػػراء  بػػػرة  واس  خ 

ٌ ا: يد  ى  ت ف   و 
َٖ اءِ الط ػ رِ ْسػكَ بِ  ,رٍ ف  ع  ي ج  ب  أ   ة  اء  ر  ق  ْ فِ  (4)﴾را طِ اطْ  َِ ٍَ ذَ ﴿ يِ ذِ ٌَ  فْ هِ كَ قكلً: )...كها فْ  - َٖ  فًّ ؛   لَ ْصػا
َٖ َىػعْ ْ هَ ِفػػ اءُ الػر   تِ َهػػغِ دْ أُ  ـ  ، ثُػةُ رَ ْسػػالكَ  تِ َمػقِ ىُ فَ  (اضػطرر) : ا ِفػَهػػكَ  ،ةِ ق  حَ تَ ْسػمهُ لِ  ةِ َمػػاثِ هَ الهُ  ةِ ي  مِ ْصػِ ا ًِ ْ َقْكِلػػ
وا أ ف  ﴿ د  َٖ ، كَ فِ ْٓ ٍَ جْ الػكَ  دِ َحػِ أَ مَ عَ  (5)﴾اغ   تِ فَ ذِ ُحػ ـ  ثُػ ،ْت َمػقِ ىُ  كْ أَ  ،اكِ الػكَ  ةُ ه  َضػ ْت فَ ذِ ُحػفَ  (،اغػددكا) :لُ ْصػا
 ب/(.111)/ؽ .اكُ الكَ 
َِا لَهههِٔ ﴿ :كِ ْحػػػىَ  ِْفػػػ ْت ضػػػه  ]كَ  :شػػػرح الشػػػارحكهػػػا فػػػْ حاشػػػٓتً عمػػػِ ك  -  ةُ راءَ ِقػػػ ًُ ْىػػػ[ هِ (6) ﴾اْشهههَخَطْػ
َ ﴿: اٍب ث ػو   ف  اب  و  , شه  ع  األ    اطا  ِٔ ل

 -أيضػاً  -ك ،(8)رَفػعْ ْ جَ ِبػأَ كَ  ،عٍ افِ َىػ فْ َعػ ذلػؾَ  رَ َكػذَ ، كَ (7) ﴾ًْ ِٓ يْ يَ غَ  َج ػْ يَ
ُٖ  تِ حَ تِ ا فُ هَ بَ رُ كَ    :ًُ ىْ هِ كَ  ،9برُ طْ قُ ، كَ ػػُش فَ اٖخْ  ايُ كَ حَ  ،ِلَ كْ ا

                                                           

 . [28( ]الىهل:1)
 . [41( ]ٌكد:2)
 . [69( ]الفرقاف:3)
  . [115الىحل:]، ك[145اٖىعاـ:]، ك[3، ك] الهائدة:[173( ]البقرة:4) 
 .[22( ]القمـ:5) 
 . [42( ]التكبة:6)
  .[18( ]الكٍف:7)
ء، الهخزكهػػػْ القعقػػػاع بػػػف ٓزيػػػد (ٌػػػػ132ت)القػػػارغ  جعفػػػر أبػػػك (8)  هػػػف )العشػػػرة( القػػػراء أحػػػد: جعفػػػر أبػػػك الهػػػدىْ، بػػػالٚك

ل إهاـ ككاف .التابعٓف ة. اىظػر: الهدٓىػ فػْ تػكفْ. الهجتٍػدٓف الهفتػٓف هػف ككػاف. بالقػارغ  كُعػرؼ القػراءة فػْ الهدٓىػة ٌأ
 .(8/186ج) اٖعٛـ ، كالزركمْ،(40ص) كاٖعصار الطبقات عمِ الكبار القراء الذٌبْ، هعرفة

 هػػف كالمغػػة، بػػاٖدب عػػالـ ىحػػكؼ،: بقطػػرب الشػػٍٓر عمػػْ، أبػػك أحهػػد، بػػف الهسػػتىٓر بػػف دمحم (ٌػػػ206ت)ُقْطػػُرب (9)
ل ػك. الىظاهيػة الهعتزلػة رأؼ ٓػرػ  كاف. الهكالْ هف. البصرة ٌأ  كقطػرب .المغػة فػْ( الهثمػث) كضػع هػف أكؿ ٌك
د ٓػػػؤدب ككػػػاف. فمزهػػػً( سػػػٓبكيً) أسػػػتاذي بػػػً دعػػػاي لقػػػب ّْ  دلػػػف أبػػػْ أٚك  ،(القػػػرآف هعػػػاىْ) كتبػػػً: هػػػف. العجمػػػ
 الكحػػػكش البٍيهيػػػة ا٘ىسػػػاف فيػػػً خػػػالف هػػػا)ك ،(ا٘ىسػػػاف خمػػػق)ك ،(اٖضػػػداد)ك ،(اٖزهىػػػة)ك لغػػػة،( الىػػػكادر)ك

 ، كالزركمػػْ،(312/ 4) اٖعيػػاف . اىظػػر: ابػػف خمكػػاف، كفيػػات(تالهثمثػػا) أّهػػا(. الحػػدٓث غريػػب)ك ،(كصػػفاتٍا
 .(7/95ج) اٖعٛـ
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 ب/(.112)/ؽبالفتح. ( 2)﴾ثَ ىَ ََل ا الظا وُ َتَ اشْ ﴿ :يِ رِ ْٓ غَ كَ  ،(1)(رَ هُ عْ يَ  فِ ِ بْ َٓ حْ يَ ) :ةُ اءَ رَ قِ 
هػػا  -عىػػد ابػػف جهاعػػة –القػػرآف  الكػػريـ, وقراءاتػػً  - ٌهػػا األصػػل فػػي الهسػػائل القياسػػية, وغيٌر

هػػا الهقػيس هػا الهقػػيس عميٍهػا, وغيٌر  ازِ كَ َجػػكَ ]كَ  :شػرح الشػارحكهػػا فػْ حاشػٓتً عمػػِ  :الفػرع, ٌو
ِ٘ : بِ ؼْ [؛ أَ (د  رَ ) :كِ حْ ْ ىَ فِ  ِـّ الض   ػكَ  .ٓفَ يِّازِ َجػالحِ  ةِ َغػْ لُ ِفػ اـِ َغػدْ ا ًِ فِ  ُـّ الض  َٖ  كَ ٌُػ يػ ػهِ َٛ ْ كَ ِفػ رُ ثَػكْ ا  ًُ اَلػقَ  ـْ ٍِ
ػػغَ كَ  ،ػافَ ٓػ ػػك حَ ُبػػأَ  ػػغَ كَ  ،اسٍ َىػػكَ  ،دٍ َسػػأَ  ةُ َغػػلُ  حُ تْ الَفػػ، كَ يُ رُ ْٓ  فْ ِهػػ ْ  َحػػ ـْ ٌُػػكَ  ،(3)ِْتػػعَ ، كَ بٍ ْعػػكَ  ةُ َغػػلُ  رُ ْسػػكالكَ  .ـْ ٌِ رِ ْٓ
 (،لَ ُجػالر   دِ دُ رْ )اك (،دْ دُ رْ َٓػ ـْ َلػ)ك (،دْ دُ رْ )اُ  :كفَ كُلػقُ يَ فَ  ،قػاً مَ طْ هُ  ْ الفػؾُّ ٍِ فَ  ٓفَ يِّزِ اجَ الحِ  رِ ْٓ غَ  ةُ غَ ا لُ ه  ، أَ افَ فَ طَ غَ 
ِ لَ إِ  بُ رَ قْ أَ  َْ ٌِ كَ  (،يُ دْ دِ رْ َٓ  ـْ لَ )، ك(يُ دْ دِ ارْ )ك (،اٌَ دْ دِ رْ تَ  ـْ لَ )ك (،اٌَ دْ دِ ارْ )كَ  .طْ قَ فَ  ،رِ سْ الكَ بِ  (لَ جُ الر   دِ دِ رْ ُٓ  ـْ لَ )ك
ػػتُ رْ كَ ذَ  كيٍ ُجػػكُ لِ  ؛اسِ َيػػالقِ  ػػبِ  آفُ رَ الُقػػ اءَ ا َجػػَهػػ رُ ثَػػكْ أَ كَ  (.يػػفِ رِ عْ الت  )ْ ا ِفػػٍَ  ُنْ ٍْهه تَ ََّل وَ : ﴿-ِالَ َعػػتَ  – اؿَ ا، َقػػٍَ
 َ َْ  ﴿ك ،(4) ﴾ِثُ هْ خَ صْ ت ٌَ ِ ْٔ َص  َْ ٌِ  ُظْض اغْ وَ  ﴿ك ،(6) ﴾ثٌ َِ صَ حَ  ًْ كُ صْ صَ ٍْ تَ  نْ إِ  ﴿ك ،(5) ﴾َُيْيِوْ  َو  ،(7)﴾َم ح

ِ٘ كَ  ،ؾِّ الفَ بِ  كجاءَ   ب/(.112. )/ؽ(8) ﴾ِّ يِِ دِ  َْ خَ  ًْ كُ ِْ ٌِ  دْ دِ حَ رْ يَ  َْ ٌَ وَ  : ﴿ةِ عَ بْ ْ الس  فِ  اـِ غَ دْ ا
َٖ ُكػر  ا حَ ذَ َكػ]كَ  شػرح الشػارح:كها فْ حاشػٓتً عمػِ ك  - ػ وب  ي ػأ   أَ رَ ا َقػَهػ[ كَ فَ ِلػكا ا  ََّل وَ ﴿ :(9) ي  اى  ي  ت  خ  السّ 

هه  الظا
َ
ػػفَ  ؛ةٍ كَحػػتُ فْ هَ  ةٍ زَ ْهػٍَ ، بِ (10) ﴾يَ ّىِ أ  دٌ د  َشػػهُ  ؼٌ رْ ا َحػػٌَ دَ ْعػػبَ  عَ َقػكَ  فٍ ِلػػأَ  لِّ ْ ُكػػِفػ بِ رَ ْ الَعػػِفػػ ةٌ يَ اِشػفَ  ةٌ َغػػلُ  َْ ٍِ

 ب/(.112بٓف لغات العرب. )/ؽأقر  بٍا؛ لفشّكٌا  (،...ةاب  دَ )ك (،اؿّ َض ) :كَ حْ ىَ 

                                                           

، الكْشػػػػقِ يعهػػػػر بػػػػف يحٓػػػػِ (ٌػػػػػ129ت)الَعػػػػْدكاىْ يعهػػػػر بػػػػف يحٓػػػػِ (1)  ّْ  ىقػػػػط هػػػػف أكؿ: سػػػػميهاف أبػػػػك العػػػػدكاى
 هػف ب،العر  كلغات كالفقً بالحدٓث عارًفا التابعٓف، عمهاء هف ككاف. البصرة كسكف. باٌٖكاز كلد. الهصاحف

 أبػْ عف كالىحك أبيً، عف المغة كأخذ. الصحابة بعض أدرؾ. كتقعر إغراب لغتً كفْ الدٓكاىية، الرسائل كّتاب
 هػػف البٓػػت ٌٖػػل كتشػػيع. هتكمػػف غٓػػر فيػػً، طبيعػػة الهحضػػة، بالعربيػػة ٓىطػػق فصػػيًحا، ككػػاف. الػػدؤلْ اٖسػػكد
ـ لفضػػل اىتقػاص غٓػر  كأعجػػب. رسػائمً كاتػػب فكػاف( 83 سػػىة) خراسػاف إلػػِ الهٍمػب بػػف ٓزيػد كصػػحب. غٓػٌر

، (6/173ج) اٖعيػػاف اىظػػر: ابػػف خمكػػاف، كفيػػات .العػػراؽ إلػػِ فجػػاءي ٓزيػػد، هػػف فطمبػػً أسػػمكبً، بقػػكة الحجػػاج
 .(8/177ج) اٖعٛـ كالزركمْ،

 .[175، 16( ]البقرة:2)
(، حْ هف يقظاف، أك ٌك )غىْ بف أعصر( (3) ّْ  .الصكاب: )َغِى
 .[6( ]الهدثر:4) 
 . [81( ]طً:5) 
 .[120( ]آؿ عهراف:6) 
 .[19( ]لقهاف:7) 
 .[217( ]البقرة:8) 
ْخِتياىْ َأُّٓكب (9)  . عصػري فقٍػاء سػٓد: بكػر أبػك البصػرؼ، السػختياىْ كيسػاف تهيهػة أبػْ بػف أٓكب (ٌػ131ت)الس 

اد، الىساؾ هف تابعْ،  ،بػف حجػرحػدٓث. اىظػر: ا 800 ىحػك عىػً ُركؼ  ثقػة ثابتًػا كػاف. الحدٓث حفاظ هف الٌز
 .(2/38ج) اٖعٛـ ، كالزركمْ،(1/397ج) التٍذٓب تٍذٓب

 .[7( ]الفاتحة:10)
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َٖ ُكػػر  ا حَ ذَ َكػػ]كَ  شػػرح الشػػارح:كهػػا فػػْ حاشػػٓتً عمػػِ ك  - ػػو ز  ب ػػأ   اؿَ [ َقػػ(ةاب ػػدَ )فػػْ  فَ ِلػػكا ا  تُ عْ هِ : َسػػدٍ ي 
هِ ﴿ :أُ رَ ْقػيَ  دٍ ي  ب  ع   ف  و ب  ر  ه  ع   ٌَ ْٔ ُل  ََّل  ذٍ َذَي

َ
َْ  يُْصأ ن   َوََّل  إِنْهٌس  َذُْتِهِّ  َخ

َ
ِ ت ػحَ  فَ َحػلَ  دْ َقػ ًُ فظىىػت أى ػ (1) ﴾َجهأ

ػ كبُ ُّٓػأَ  أَ رَ قَ ، كَ (ةب  أَ شَ )ك (،ةب  أَ دَ ) :كؿُ قُ تَ  بَ رَ العَ  تُ عْ هِ سَ  ػال  و  ﴿:ُّْ اىِ يَ تِ خْ السِّ  ،ػػػافَ ٓ  ، قػاؿ أبػك حَ (2) ﴾يف  لّ  أ   الض 
ٚ   اُس قَ ىْ  َٓ َٚ : كَ يُ رُ ْٓ غَ كَ   ب/(.112)/ؽ .ًُ ىْ هِ  اءَ ا جَ هَ  ةِ رَ ثْ ِ كَ مَ عَ  رِ عْ الشِّ  ةِ كرِ رُ ْ َض  فِ إ
ـْ ُيَغِّٓػُركا الػَكاَك[ الحَ  شػرح الشػارح:كها فْ حاشٓتً عمػِ ك  - ػ اءِ َقػالتِ  عَ ْفػدَ  ف  أَ  لُ اِصػ]َفَمػ  دِ َحػأَ بِ  فِ ْٓ ىَ اكِ الس 
 َٖ َٖ  بِ مْ قَ ا بِ هّ إِ  :فِ يْ رَ هْ ا  اؽِ يَ ِسػ فْ ِهػ كـٌ ُمػعْ ا هَ ذَ كٌَ  ،ؿِ اٖك   يؾِ رِ حْ تَ أك بِ  (،ةب  أَ شَ )ك (،ةب  أَ دَ )ْ ا فِ هَ كَ  ةً زَ هْ ٌَ  ؿِ ك  ا
ٌَػػِفػػ فِ َٛ َهػػالعَ  افِ ذَ ٌَػػ فُ ِكػػهْ  يُ َٛ َفػػ ؛ًِ ِهػػَٛ كَ  ػػاـِ َقػػا الهَ ذَ ْ  ٍَ  فِ َعػػ اكِ الػػكَ  دِ ْعػػبُ مِ فَ  ؛ؿُ ا اٖك  ، أه  ، جِ رَ ْخػػْ الهَ ِفػػ ةِ زَ ْهػػال
 ب/(.112)/ؽا. ٍَ مَ بْ ا قَ هَ  ِـّ َض  عَ هَ  ةِ كهَ هُ ْض الهَ  اكِ الكَ  كـِ زُ مُ مِ فَ  ؛ْاىِ ا الث  أه  كَ 
ًُ: ]ككػػذا هػا فيػػً[؛ أؼ: هثػػل الػكاك كالفػػاء فػػْ جػكاز ا٘سػػكاف لكىػً هعٍهػػا أفصػػح هىػً هػػع ثػػـ  - َقْكُلػ

ٔالكثػػرة حركفٍػػا ٚ تعػػد جػػزأ كقػػرأ بػػً فػػْ ﴿ ًا َْلَْلُظهه ًا ﴿ :كالبػػزؼ، كفػػْ الككفٓػػكف، كقػػالكف  (3) ﴾ُثهه ُثهه
ء (4) ﴾َْلَْلَطعْ  ثِ ﴿ :كفْ ،وقىبل ،ٌٚؤ ٌَ َٔ ئََْم اىْلَِيا ُْ ًا   ب/(.116)/ؽ .(6) وقالوف  ,يلكػسائػػػا( 5) ﴾ُث

  :الهطرد تخالف التي القراءات هف جهاعة ابف هوقف
, وال جهاعة   ابف   ي ق ر   .1 رآف  ً  الق  اذ ًة, وخالفت  اله ّطرد  ها جاء  ب  :  ق راءة , ولو كاى ت  ش 
ًُ كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح - ِء إلِ آخري[ ٌذا َها َقاَل ْْ : ]َهْعَىِ الَكْسِب َتْحِصُٓل الش 

ًِ سٓبكيالزهخشرؼُّ  ُّْ ً، كَغُْٓرُي، َكَىص  َعَمْي ُر. َكَقاَؿ َقْكـٌ: ٚ َفْرَؽ. َقاُلكا: َكَقْد ، قاؿ الَحَمِب ٍَ َْٖظ ٌَُك ا : َك
ْكِتَساِب فْ َهكْ  ِٚ ا َنَصتَْج رَِْيَِثٌ : ﴿َتَعاَلِ –ٍد؛ َقاَؿ ِرٍد َكاحِ َجاَء الُقَرآُف ِباْلَكْسِب َكا ٍَ ِ ، (7)﴾ُُكُّ َجْفٍس ة

                                                           

 . [39( ]الرحهف:1)

 .[7( ]الفاتحة:2)

 .[29( ]الحج:3)

 .[15( ]الحج:4)

 .[61( ]القصص:5)

 القػػراء أحػػد: هكسػػِ أبػػك اٖىصػػار، هػػكلِ الهػػدىْ، عيسػػِ بػػف كرداف بػػف هٓىػػاء بػػف عيسػػِ (ٌػػػ220ت)قػػاُلكف  (6)

ل هف .الهشٍكريف  .بالحجاز زهاىً فْ كالقراءة العربية عمـك فْ الرياسة إليً اىتٍت. ككفاة هكلًدا الهدٓىة، ٌأ

ك القرآف عميً ُيقرأ أصـّ  ككاف  ىافع بً دعاي لقب ك)قالكف(. كالخطأ المحف عميً فٓرد القارغ  شفتْ إلِ ٓىظر ٌك

، بػف تغػرؼ بػردؼ، ا(4ص) السػبع القػراءات فػْ التيسٓر ،الداىْجٓد.  الرـك بمغة كهعىاي قراءتً، لجكدة القارغ؛

رة الىجـك  .(5/110ج) اٖعٛـ كالزركمْ،، (2/235ج) كالقاٌرة هصر همكؾ فْ الزٌا
 .[38:( ]الهدثر7)
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ا﴿ َٓ َْ َنَصَب َشيِّئَثً ، ﴿(1) ﴾َوََّل حَْكِصُب ُُكُّ َجْفٍس إَِّلا َغيَيْ ٌَ ر  ه ا : ﴿َتَعاَلِ -، َكَقاَؿ (2) ﴾ةََل  ب غ ي 
ب وا ت س  ٌِْل المَُّغِة:  الَكْسَب َكاْٚكِتَساَب: فْ ؛ َفَقِد اْسَتْعَهلَ (3)﴾اك  ِحيُح ِعْىَد َأ : الص  ، َكَقاَؿ الَكاِحِدؼُّ رِّ الش 

ْكِتَساَب َكاِحٌد. ِٚ َب، كفِ القاهكس َأف  الَكْسَب َكا ًُ، َكْسبًا كِكْسبًا، كَتَكس  كاْكَتَسَب: َطَمَب : َكَسَبً، َيْكِسُب
دَ  ٍَ ْزَؽ، َأك َكَسَب: َأصاَب، كاْكَتَسَب َتصر َؼ، كاْجَت  . اىتٍِ.  الرِّ

ْف لـ َيُكْف كذلَؾ كػ)َكِتٍف([ الِفْعُل فإى ًُ ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح - ـَ  : ]كا  ٚ ُيشاِرُؾ اْٚس
ك سمُب كسأيضاً  – فْ ٌذا الِقْسـِ  ّىها لً َفْرٌع كاحٌد ٌك ًِ َهَع ، كا  ؛ فىحك: )َعْمـٌ( ٓجكز تسكُٓف ِٚه ًِ رِت

ًْ ﴿ وقد ق ر ئ  شاذيا:العِٓف.  َبقاِء َفْتَحةِ  ُٓ ْ ٌِِ ُّ ََ يَْصتَِْتُِطَُٔ ِي ُّ اَّلا ٍَ  .(4) ﴾ىََػيِ
شػػاذ , وتالوتػػً  د  ر  : عمػػى أّف هػػا خػػالف الهط ػػىدلسػػيحيػػاف األ  يإقػػراري قػػوؿ  الشػػارح, وأبػػ .2

 :رديئة
ًُ لك اْعَتَرَؼ بً هف ُعزَيِت القراءقاؿ فْ شرح الكافية ُة إليً؛ لَدؿ  عمِ عدـ الضبِط : ٌذا الت كِجي

ًُ؛ ٘هكاِف عركِض ذلؾ لً، كذكر أبك حٓػػاف ًُ ٚ ُيعتَهُد عمِ ها ُيْسَهُع ِهْى  كرداءِة التٛكِة؛ كَهْف ٌذا شأُى
فْ الكسر  (5)حركَة الحاء لحركة تاء )ذاِت( تخريجًا آخَر؛ فقاؿ: اٖحسُف عىدؼ أْف يككَف هه ا ات َبَع فيً

ًُ َهْف َبْعَدُي، كفيً عىدؼ َىَظٌر؛  اكىِة؛ ٖف  الساكَف حاجٌز غُٓر حصٓف. كلـ َيْعَتِرْض كلـ ُيْعَتد  بال ٛـِ الس 
اِكىِٓف ات با ِؿ الس  ـ  اهتىَع الُقر اُء هف ضّـِ أك  ّـِ ثالِثًّٖف أداة التعريف كمهٌة هىفصمٌة، كِهْف َث فْ  ،عًا ِلَض

ًُ ﴿ىحك:  ْمرِ َرّبِ و﴿،  (6) ﴾إِِن اَْلُْك
َ
َْ أ وُح ٌِ ومُ , و﴿(7) ﴾كُِو الرُّ ا بػ(8) ﴾ُغيِتَِج الرُّ كُِو ﴿كلـ ٓمحقٌك

ًُ و﴿، (9) ﴾اجُْظُروا اِكُف الهذككُر حاِجٌز َحِصٌٓف ِلَها ُذِكَر عمِ أى ً ٚ ٓجرؼ ﴾إِِن اَْلُْك ، كىحِكٌها؛ فالس 
ٌَا؛ فْ غٓر أ اذ  ية، كَىْحِك ّـ  الباء  ش  ر  الحاء  ه ع  ض  س   .فاألحسف  الجواب  بأف  ك 

  

                                                           

 [.164:( ]اٖىعاـ1)
  [.81:( ]البقرة2)
 . [58:( ]اٖحزاب3)
 . [83( ]الىساء:4)

 .[7الذاريات:]( )َذاِت اْلِحِبِؾ(، (5
 .[67، ك40كيكسف: ،57( ]اٖىعاـ: 6)

كُح﴾. ]85ا٘سراء:] (7)  . فْ )ؾ(: ك﴿ُقِل الرُّ
(8) :  . [2]الرـك
 .[101( ]ٓكىس:9)
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يف   ر   الهصدر الثاىي: الحديث  الى ب و ي  الش 

 بمفظً أف ٓثبت شريطة ؛بً اٚحتجاج عمِ العمهاءُ ك  ،القطعية )الصرؼ( أدلة هف الحدٓثُ  دُّ عَ يُ 
أغمب  ٖف ؛ٌػ(911السٓكطْ)ت يقكؿ كها لىادرا هف كذلؾ،-كسمـ عميً هللا صمِ -الىبْ عف

ف ؛بالهعىِ هركؼ  اٖحادٓث فّ  حدٓث؛ هف ركؼ  ها فْ كثٓراً  كقع المحف ٖك  كاىكا الركاة هف كثٓراً  ٖك
  .(1)بالطبع عرب غٓر

 فَ فبٓ   هركية بالهعىِ، ٍاٖى   بٍا؛ يحتج ٚ اٖحادٓث إف   قاؿ: هف عمِ حساف تهاـ الدكتكر دُّ رَ 
د هف الكثٓر فْ شائعة كاىت بالهعىِ الركاية أف    ،، كالصرفُّٓكف الىحاة بٍا اعتز   الشعرية التْ الشكٌا
 بالىسبة اٚحتجاج هف هاىعاً  بالهعىِ تككف الركاية فمهاذا الكاحد؛ الشاٌد ركاية تعدد لذلؾ يشٍدك 

ُركَؼ بالهعىِ؛ فراكيً ِهه ْف ُيحتجُّ بكٛهً؛ فٍك فْ زهف  إفْ  الشريف كالحدٓثُ  (2)الشعر دكف  لمحدٓث
ْف كاف ركاتً هف غٓر العرب؛ فكثٓر هف ركاة كٛـ العرب ـ هف غٓر  ،اٚحتجاج كعصري، كا  كشعٌر

 العرب. 

 بالحدٓث، اٚستشٍاد فْ كاحدة كتٓرة عمِ ليسكاحالٍـ كحاؿ الىحاة  الصرفِّٓٓف فّ إ الحقيقة كفْ
 :(3)أقساـ ثالثة لِإ بل ٓىقسهكف 

 كأبْ ،(4)ٌػ(680كابف الضائع)ت ،هطمًقا بالحدٓث اٚستشٍاد يهىع هف فهىٍـ -1
 ٌػ(.745حياف)ت

  . ٌػ(672ؾ)تهال كابف ، ٌػ(609خركؼ)ت كابف ،هطمًقا ٓجٓزي هف كهىٍـ -2 

  -كسمـ عميً هللا صمِ -الىبْ لفعُ  ًأىّ  ثبت بها اٚحتجاج فٓجٓز الهذٌبٓف؛ بٓف طتكس   هف كهىٍـ -3

                                                           

 .(30-٢ٕ)صاٚقتراح  ( اىظر: السٓكطْ،1)
 .(١ٓٔ)ص اٖصكؿ، دراسة إٓبستهكلكجية ٖصكؿ الفكر المغكؼ  ( اىظر: حّساف،2)
 .(87)ص القياس فْ المغة العربية ( اىظر: عبد العزيز،3)
ػػائع ابػػف (4)  بػػابف الهعػػركؼ الحسػػف، أبػػك ا٘شػػبٓمْ، الكتػػاهْ ٓكسػػف بػػف عمػػْ بػػف دمحم بػػف عمػػْ (ٌػػػ680ت)الض 

ػل هػف أىدلسْ، بالعربية، عالـ: الضائع  سػٓبكيً(، كتػاب كتبػً: )شػرح هػف. سػىة سػبعٓف ىحػك عػاش. إشػبٓمية ٌأ
 ، كالزركمػْ،(2/204ج) عػاةالك  السػٓكطْ، بغيػةاىظػر: لمزجاجْ(، ك)الرد عمِ ابف عصػفكر(.  الجهل ك)شرح
 .(4/333ج) اٖعٛـ
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ّْ كالشّ  ّْ كالسّ  ،(1)ٌػ(790)تاطب ّْ السّ  أّها، ٌػ(911)ت(2)ٓكط  يستشٍد ً ٚٓرػ أىّ  فٍك :ٓكط
 عميً هللا صمِ – الرسكؿ بمفع ٚ ،بالهعىِ هركؼّ  ًٖىّ  ة،حكيّ الىّ  القكاعد خالف ها عمِ بالحدٓث

 قبل دكف كالهكلّ  ،اٖعاجـُ  تداكلتٍا كقد بالهعىِ، اٖحادٓث هركؼّ  غالب قاؿ: "فإفّ  فقد  -كسمـ
ا كيىٍا،تد  . (3)بألفاظ" ألفاًظا كأبدلكا ركا،كأخّ  هكاكقدّ  كا،ُص كىقّ  فزادكا عبارتٍـ، إليً تأدّ  بها فركٌك

ٚك غرابّة فْ ذلؾ فإىً هف سٛلة عريقٍة فْ  بالحدٓث؛ استشٍدكا الذٓف هف جهاعة ُيعدُّ ابف
، كها ظٍر ذلؾ فْ ترجهتً. كيؤكد ذلؾ ها قالً فْ حاشٓتً عمِ شرح الشارح  طمبِ  ًِ الحدٓث، كعمكِه
كيؤكد  .هف ٌو هعصـو عف الكذبعولىقمٍـ  ؛فضل هف الىحاةأعدؿ و أهف كوىٍـ  [لها هر]قكلً: فْ 
ًُ: ]كحدٓث ابف عباسفْ هكافقتً الجاربردؼ فْ ردِّ الحدٓث الضعٓف  -أيًضا –ذلؾ  لـ ٓثبت[  (4)َقْكُل

كلدقتً هف اٚستشٍاد بالحدٓث كاف هف الذٓف ب/(. 141)/ؽ .(5)خرجً عبد الرزاؽأً اعترض بأىّ 
اذ  بقكلً: كَف الحدَٓث الش    ذا ها فعمً السٓكطْ هف بعدي.ٌك .ٚ يقاس عميً شاذ   َُٓردُّ

ُـّ بالّسىد  ككاف ابُف جهاعة ًُ  -أحياًىا –ٍٓت أخرػ، كيكتفْ بذكر اسـ الكتاب،  -أحياًىا –ٚك ُِٓتهُّ
كعمِ الرغـ هف ذلؾ كاف هف الهقمٓف كػ)الهكطأ(، أك راكؼ الحدٓث، كها سيأتْ فْ الهسألتٓف أتٓتٓف، 

ذا دٓدف عمهاء الّىحك، كالّصرؼ فْ  حتِ هف -غالًبا –استشٍادٌـ بالحدٓث الّشريف، ٌك

                                                           

يـ (ٌػ790ت)الشاطبْ (1) ػل هػف. حػافع أصػكلْ: بالشػاطبْ الشٍٓر الغرىاطْ المخهْ دمحم بف هكسِ بف إبرٌا  ٌأ
 البٓػكع كتػاب بػً شػرح( الهجػالس)ك ،(الفقػً أصػكؿ فػْ الهكافقػات) كتبػً: هػف. الهالكيػة أئهػة هػف كاف. غرىاطة

 أصػػػكؿ)ك ،(اٚشػػػتقاؽ عمػػػـ فػػػْ اٚتفػػػاؽ)اٖدب، ك فػػػْ رسػػػالة( كاٚىشػػػادات فػػػادتاٚ)ك البخػػػارؼ، صػػػحيح هػػػف
(  الكافيػة خٛصػة شػرح فػْ الشػافية الهقاصػد) سػهاي:( اٖلفيػة شػرح)ك الفقػً، أصػكؿ فػْ( اٚعتصػاـ)ك ،(الىحك
اىظػر: . أعمـ فيها كتحقيًقا، بحًثا هثمً، - باٖلفية الهعركفة الخٛصة عمِ أؼ - عمٍٓا ٓؤلف لـ: التىبكتْ قاؿ

 (. 1/75ج) اٖعٛـ ، كالزركمْ،(48ص) الدٓباج بتطريز اٚبتٍاج ىٓل ،التىبكتْ
 ثػـ عػف الصػبياف فأخػذكا البمػكغ؛ بقكلػً يحػتج الذؼ العربْ فْ يشترطكا لـ ٌػ(: "أىٍـ911( فذكر السٓكطْ)ت:2)

ـ لـ ككذلؾ قاؿ: ا كاحتجكا بٍا". بل ،العرب هف الهجاىٓف أشعار تكقكا أٌر ّْ  ركٌك ر ،الّسٓكط  . (14/ٔ)ج الهٌز
 . (52)صاٚقتراح  السٓكطْ، ( السٓكطْ،3)
رؼ، كعميػػً أكرد لفظػػة إىسػػاف فػػْ هػػادة4) ء بقػػكؿ ابػػف عبػػاس (،أىػػس) :( ٌػػك رأؼ الجػػٌك رضػػْ هللا  - كاسػػتدؿ ٌػػٚؤ

رؼ،  ا؛ ٖىً عٍد إليً فىسْ". اىظر:: "إىها سهْ إىساىً -عىً  .(3/904( )جأىس)الصحاح: الجٌك
ّْ الص   (5) ٌـ، الحهٓرؼ، ىافع بف ٌهاـ بف الرزاؽ عبد (ٌػ211ت)ْىَعاى  الحدٓث حفاظ هف: الصىعاىْ بكر أبك هٚك

ل هف الثقات،  قػاؿ الحػدٓث، فػْ( الكبٓػر الجػاهع) لػً. حػدٓث ألف عشر سبعة هف ىحًكا يحفع كاف. صىعاء ٌأ
ػك: الػذٌبْ الكبٓػػر(.  )الجػاهع لػً: كيقػاؿ (الحػدٓث فػْ الهصػىف)ك ،(القػػرآف تفسػٓر) فػْ ككتػاب عمػـ، خزاىػة ٌك

 اٖعػػٛـ ، كالزركمػػْ،(6/310ج) التٍػػذٓب ، كابػػف حجػػر، تٍػػذٓب(2/609ج) اٚعتػػداؿ اىظػػر: الػػذٌبْ، هٓػػزاف
 .(3/353ج)
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 فْ ٓكرد لـ ؛ لذا، كالسٓكطٌْػ(790جّكز هىٍـ اٚستشٍاد بالحدٓث الشريف كاىكا هقمٓف، كالشاطبْ)ت
 بالحديث الحتجاجً كاف وقد . فقط ها يقارب العشريف شاًٌدا ها بيف حديث وأثر إٚ حاشٓتً

 هظٍراف: 

 رأي صرفي.  عمى بً يستشٍد تارةً  فٍو -أ

 قيهتً اٚحتجاجية فٓبطل يخالفً فيً, الذي الظاٌر عف يصرفً حتى تأويمً إلى يعهد وتارة -ب 

  . ٓراي ها إلِ كيحٓمً

ًٛ  جهاعة ابف عىد الىكع ٌذا ككاف كركدُ  : صرفي حكـ لتقرير بالحديث االستدالؿ .1  عمِ دلي
فْ  ذكري : فيها)يـِ ظِ عْ الت   ٓرِ ْصغِ تَ ) :في تأكيدي هسألة الىكع ٌذا أهثمة عىدي، كهف الحدٓث حجي ةِ 

َٖ  رَ غَ ْص أَ  ف  إِ : ]حاشٓتً عمِ شرح الشارح ٌُ ىَ عْ ا الهَ ذَ ٌَ كَ [ اءِ يَ شْ ا  يُ كْ سه  كَ  ،كفَ ُّ كفِ الكُ  ًُ تَ بَ ثْ أَ ؼ الذِ  كَ ِ 
 ،اءُ رَ ْٓ هَ ا حُ يَ " :-اٍَ ىْ عَ  هللاُ  َْ ِض رَ  - ةَ شَ ائِ عَ لِ  :ملسو هيلع هللا ىلص ِّْ بِ الى   ؿُ كْ قَ  ٓلِ بِ ا القَ ذَ ٌَ  فْ هِ  :ٓلَ قِ  (،يـِ ظِ عْ الت   ٓرَ ْصغِ تَ )
ٌَ مِ عَ فْ  تَ َٚ   (./ب48/ؽ) .ةِ قَ فَ مش  لِ  كَ ٌُ  لْ بَ  ،ءٍ ْْ شَ بِ  َس يْ لَ كَ  ،(1) "اذَ ْ 
 :متعطفلها يكوف أتى بالحديث؛ ل ي ث ب ت  أّف هف التصغير  .7
. ـْ ٍُ ىَ ْٓ بَ كَ  ًُ ىَ ْٓ بَ  ةِ افَ سَ الهَ  ٓلَ مِ قْ تَ كَ  ،ًُ يبَ رِ قْ تَ كَ  لِّ حَ الهَ  ٓفَ طِ مْ تَ   ِبَذِلؾَ  ادَ رَ أَ  ؛(2)"ْابِ حَ يْ َص "أُ كقكلً ملسو هيلع هللا ىلص  -
 (./ب48/ؽ)

: وكذلؾ  :(3)قاؿ ًُ أىّ  :عف سػِػٓػػَبػػَكيػْػً ٌػ(377ْ)تىقل أبك عم في تأكيدي هسألة  تحقيق  الٍهز 
ل التّ  فْ ا هِ قكهً  ا أف  بمغى  ها  :كقد يشٍد لها قالكي .اىتٍِ ؼء.كذلؾ رد (،بريئة)ك (،اىبٓئً )كف قُ حقِّ حقٓق يُ ٌأ

  

                                                           

 .1/17، باب: ها تجكز بً الطٍارة هف الهياي، الهٍذب فْ فقً ا٘هاـ الشافعْ الشٓرازؼ،اىظر: ( (1

 .ربِّ ُأصػػػيحابْ أصػػػيحابْ، فميقػػػالف  لػػػْ: إىػػػؾ ٚ تػػػدرؼ هػػػا أحػػػدثكا بعػػػدؾ": أؼ فٗقػػػكلف  ... " :قكلػػػً  ىػػػصُّ ( 2)

هسػػمـ،  [ كهسػػمـ، صػػحيح4332: رقػػـ الحػػدٓث 7/352أحهػػد، عبػػد هللا بػػف هسػػعكد،  اىظػػر: ابػػف حىبػػل، هسػػىد

 [.6062: رقـ الحدٓث: 7/70الحكض، 

 .(3/555)ج الكتاب، سػِػٓػػَبػػَكيػْػً (3)
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حدثىا عبد هللا بف دمحم  ،(2)حدثىْ أبك بكر أحهد بف العباس :في الهستدرؾ (1) أخرج الحاكـ
ّْ  ،حدثىْ الكػسائػػػْ ،(4) حدثىا خمف بف ٌػشاـ ،(3)البغكؼ  عف حهراف بف (5)حدثىْ حسٓف الجعف

                                                           

 الشػػٍٓر الىيسػػابكرّػ، الّطٍهػػاىْ الضػػبْ، ىعػػيـ بػػف حهدكيػػً بػػف هللا عبػػد بػػف دمحم (ٌػػػ405ت)الى ْيَسػػاُبكرؼ  الحػػاِكـ (1)
 فػػػْ ككفاتػػػً هكلػػػدي. فيػػػً كالهصػػػىفٓف الحػػػدٓث حفػػػاظ أكػػػابر هػػػف: هللا عبػػػد أبػػػك البّيػػػع، بػػػابف كيعػػػرؼ بالحػػػاكـ،
 فػػْ ٓىفػػذ ككػػاف. فػػاهتىع جرجػػاف، قضػػاء قمػػد ثػػـ ىيسػػابكر، قضػػاء ككلػػْ. شػػٓخ ألفػػْ ىحػػك عػػف أخػػذ ...ىيسػػابكر
ػػك. السػػاهاىٓٓف كبػػٓف بٓػػىٍـ السػػفارة فيحسػػف بكيػػً، بىػػْ همػػكؾ إلػػِ الرسػػائل  الحػػدٓث بصػػحيح الىػػاس أعمػػـ هػػف ٌك
ا، كثٓػػرة كتًبػػا صػػىف. سػػقيهً عػػف كتهٓٓػػزي ػػك: السػػبكْ فيػػً قػػاؿ( ىيسػػابكر تػػاريخ) هىٍػػا: جػػدًّ  أعػػكد هػػف عىػػدؼ ٌك
الصػحيحٓف(،  عمػِ الهسػتدرؾ)ك جهيعٍػا، عمػـكال فػْ الرجػل تفىف عرؼ ىظري كهف بفائدة الفقٍاء عمِ التكاريخ

 فضػػػػػائل)ك الحػػػػػدٓث، فػػػػػْ( الصػػػػػحيح)ك ،(الشػػػػػٓكخ تػػػػػراجـ)ك الحػػػػػدٓث، أصػػػػػكؿ فػػػػػْ( الهػػػػػدخل)ك ،(ا٘كمٓػػػػػل)ك
 ّْ  باسػػـ الهطبػػكع( ككتبػػً كعمكهػػً الحػػدٓث أصػػكؿ هعرفػػة)ك ،(كهسػػمـ البخػػارؼ  أخػػرجٍـ هػػف تسػػهية)ك ،(الشػػافع

 .(6/227ج) اٖعٛـ ، كالزركمْ،(9/89ج) ا٘سٛـ . اىظر: الذٌبْ، تاريخ(الحدٓث عمـك هعرفة)
قرأ عمِ أحهد بف سٍل اٖشىاىْ، كحدث ، ( أحهد بف العباس بف عبٓد هللا، أبك بكر الهقرغ، يعرؼ بابف ا٘هاـ(2

عف أبْ القاسـ البغكؼ. ككاف قد اىتقل عػف بغػداد إلػِ خراسػاف، فأقػاـ بٍػا هػدة، ككقػع حدٓثػً ٌىػاؾ. ركػ عىػً 
 (.5/89ج) كذٓكلً بغداد اىظر: الذٌبْ، تاريخ ابكرؼ.الحاكـ الىيس

 حػػػافع البغػػػكؼ، القاسػػػـ َأُبػػػك الهرزبػػػاف، ابػػػف العزيػػػز عبػػػد بػػػف دمحم بػػػف هللا عبػػػد (ٌػػػػ317ت)الَبَغػػػكؼ  القاِسػػػـ َأُبػػػك (3)
 .ببغػداد ككفاتػً كهكلػدي بغػكؼ(، إلٍٓػا الىسػبة - الػركذ كهػرك ٌػراة بػٓف) بغشكر هف أصمً .العمهاء هف لمحدٓث،

حكايػات شػعبة عهػػرك )ك ،فػْ الحػدٓث(، الجعػديات)ك الصػحابة(، لػً: )هعجػػـ. عصػري فػْ العػراؽ هحػدث فكػا
 .(4/119ج) اٖعٛـ ، كالزركمْ،(2/610ج) الحدٓث عمهاء هعرفة فْ ا٘رشاد (، الخمٓمْ،بف هرةا
 .ثقة عابًدا عالًها افك. العشرة القراء أحد: دمحم أبك اٖسدؼ، البزار، ٌشاـ بف خمف (ٌػ229ت)القارغ  َخَمف( (4

ػػمح فػػـ هػػف أصػػمً . اىظػػر:  ا، زهػػاف الجٍهيػػةكتػػكفْ فٍٓػػا هختفًيػػ ،الصػػاد( قػػرب كاسػػط، كاشػػتٍر ببغػػداد بكسػػر) الصِّ
 . (2/311ج) اٖعٛـ ، كالزركمْ،(9/270ج) بغداد الذٌبْ، تاريخ

 هللا عبػد أبػك اٖعػٛـ، بقيػة ٌػدالزا  الهجػكد الهقػرغ  الحػافع القػدكة، ا٘هػاـ، الكلٓػد، الجعفْ بف عمْ بف الحسٓف (5)
ٌـ الجعفػػْ دمحم كأبػك  بػػف عهػػرك أبػػْ: عػػف الحػػركؼ كأخػػذ كأتقىػػً، الزيػػات، حهػػزة: عمػػِ القػػرآف قػػرأ .الكػػكفْ هػػٚك

 اٖىصػػػارؼ، يحٓػػػِ بػػػف كهجهػػػع برقػػػاف، بػػػف كجعفػػػر اٖعهػػػش، هػػػف كسػػػهع .عيػػػاش بػػػف بكػػػر أبػػػْ كعػػػف العػػػٛء
ـ. اىظػر: الػذٌبْ،  كطائفػة كزائػدة الثػكرؼ، سػفيافك  جػابر بػف ٓزيػد بػف الػرحهف كعبػد هػرزكؽ، بػف كفضػٓل سػكٌا
 .(8/121ج) الىبٛء أعٛـ سٓر
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إلى  قاؿ جاء أعرابي   -رضى للا تعالى عىً - (3)عف أبى ذر ،(2)سكد الدؤلْعف أبِ اٖ، (1)أعٓف
 (,للا   يء  ىب لست   :فقاؿ) ,فٍهز (,للا يءيا ىب) :فقاؿ -صمى للا تعالى عميً وسمـ -رسوؿ للا 

كها سمف ٓؤكد هدػ  كلـ ٓخرجاي. ،صحيح عمى شرط الشيخيف :كقاؿَ  ،(4)(للا   ي  ب  ى   ولكف  ) ,ز  ه  ٍ  ف  
تهاهً بركاية الحدٓث سىًدا، كهتًىا.   ٌا

, االستشٍاد بالحديث عدـوذٌب إلى  .3  ً ً  ال ي قاس  عمي , وأى  ك الّشاذّ   ُٓبِطلُ  بٍذا ٌك

  الىكِع: ٌذا أهثمة ً: كهفب اٚحتجاجَ 
ي  هسألة   -  ذكري فْ ها :اٚ يقاس عمٍٓ ةً شاذ   ؛ ألّىٍا جاءت في الحديث  ))قمب  الواو  تاءً  :رد 

 (فَ هَ ات  )ك (،زرات  ) :لفاظ بالقمب هىٍاأ: ]فٛ تقمب تاء[ جاء هف ذلؾ فْ حاشٓتً عمِ شرح الشارح
 ر  ز  ت  ي  م  ا ف  صيرً ق   كاف   ف  ا   و ) :وفى الحديث (،ٌلاٖ)هف  (لٍَ ات  )ك (،هراٖ)هف  (رَ هَ ات  )ك ،هاىةِ هف اٖ

كاف رسوؿ  -رضى للا عىٍا - شةئوعف عا .دغاـكا٘ ،با٘بداؿ أ  ط  و  رواي اله   (.يعه  ا الج  ذ  ك   ً  ب  
  .عميً قاس  ال ي   اذ  ش   ًُ ذلؾ كم   فّ أ كالهعركؼُ  ،(5)"ر  ز  أت   أف   ت  ض  ذا ح  إللا ملسو هيلع هللا ىلص يأهرىي 

ك الباحث:   بً. اٚحتجاج ٓبطل بٍذا ٌك

                                                           

سػرائٓل الثػكرؼ  عىػً ركػ  الطفٓػل أبػْ عػف ٓػركؼ  أعػٓف بػف الهمػؾ عبػد أخػك أعٓف بف حهراف( (1 الزيػات.  كحهػزة كا 
 .(4/179ج) الثقات حباف، ابف

َْٖسػػكد َأُبػػك (2) َؤلْ ا  الفقٍػػاء هػػف هعػػدكًدا كػػاف. الىحػػك عمػػـ كاضػػع: الكىػػاىْ الػػدؤلْ عهػػرك بػػف ظػػالـ (ٌػػػ69ت)الػػدُّ
 هػف شػًٓئا طالػب أبػْ بػف عمػْ لػً رسػـ. التػابعٓف هف الجكاب، كالحاضرؼ  كالفرساف كالشعراء كاٖهراء كاٖعياف
 الحركػات كضػع اٖسػكد أبػا أف اٖعشػِ صػبح كفػْ. جهاعػة عىػً كأخذي. اٖسكد أبك فيً فكتب الىحك، أصكؿ
 عمٍٓػػا عبػػد هللا بػػفاسػػتخمفً  عمػػْ، أيػػاـ فػػْ إهارتٍػػا ككلػػْ عهػػر، خٛفػػة فػػْ البصػػرة كفسػػ. غٓػػر ٚ كالتىػػكيف

. ككػاف قػد شػٍد هعػً )صػفٓف(. كلهػا تػـ  ّْ عباس لها شخص إلِ الحجاز. كلـ ٓزؿ فْ ا٘هارة إلِ أف قتػل عمػ
ك  لػً شػعر أكؿ هػف ىقػط الهصػحف. ك  -فْ أكثػر اٖقػكاؿ  -اٖهر لهعاكية قصدي فبالغ هعاكية فْ إكراهً. ٌك

ابػف خمكػاف، جٓد، فْ )دٓكاف( صغٓر، أشػٍري أبيػات يقػكؿ فٍٓػا: )ٚتىػً عػف خمػق كتػأتْ هثمػً( هػات بالبصػرة. 
 .(3/236ج) اٖعٛـ ، كالزركمْ،(2/535ج) اٖعياف كفيات

ـ هف صحابْ،: ذر أبك ِغفار، بىْ هف سفياف، بف ٌػ( ُجىادة32ت)الِغفَارؼ  َذرّ  َأبك( (3 ك ا٘سٛـ، قديـ. كباٌر  ٌك
ًٛ . ككػػاف كريًهػػا٘سػػٛـ بتحيػػة -كسػػمـ  عميػػً هللا صػػّمِ - هللا رسػػكؿ حي ػػا هػػف أكؿ  ٚك ا ٚ ٓخػػزف هػػف الهػػاؿ قمػػي
 ، كالزركمػػْ،(4/165ج) الكبػػرػ  اىظػػر: ابػػف سػػعد، الطبقػػات ا، كلهػػا هػػات لػػـ يكػػف فػػْ داري هػػا يكفػػف بػػً.كثٓػػرً 

 .(2/140ج)اٖعٛـ 
 .[39129: رقـ الحدٓث 14/419، الحشر، قكاؿ كاٖفعاؿكىز العهاؿ فْ سىف اٖ ،الٍىدؼاىظر: ( 4)
 .9/343، فضل طٍكر الهرأة، الهسىد الهكضكعْ الجاهع لمكتب العشرة ،عبد الجبار عىد:( الحدٓث صحيح 5)
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إذا أخرج  ـ  ثُ ]: ًِ هف حذفٍا حٓىئذ فْ َقْكلِ  في حديث كعب بػػف هػالػػؾ في صحيح هسمـكها كقع 
 .ب/(123)/ؽ خارج عف ٌذا القياس. (1)[هف سخطً

 استوفاي سىًدا, وهتًىا:  تحقيق الحديث, سىًدا, وهتًىا إف  لـ يكف الجاربردي .4
ي ف   ير  ث  األ    ف  اب   ً  اق  س  [ يِ رِ آخِ  ِلَ إِ  (2)كتِ ُٓ البُ  رَ فَ ْص أَ  ف  إِ  :ٓثِ دِ حَ الْ  ْفِ كَ ] :الشارح َقْكؿَ  كها فْ تحقيقً  -
: اؿ  ق   دٍ و ع  س  ه   فِ ابْ  فِ عَ  يحٍ ح  ص   دٍ ى  س  ب   (4)ير  ب  ك  ال   يف   ي  اى  ر  ب  الط   ً  ج  ر  خ  أ  و   (ف  أ  ) وف  د  ب   ع  ف  ا الم  ذ  ٍ  ب   (3)ة  اي  ٍ  الىّ  
 ف  ه   وت  ي  لب  ا ر  ف  ص  أ   ف  إ  ف   ؛ل  ع  ف  ي  م  ف   ائً ي  ش   ً  ى  ه   ـ  م  ع  ي   ف  أ   اع  ط  ت  اس   ف  ه  ف   -ىال  ع  ت   – للا   ة  ب  د  أ  ه   آف  ر  ق  ال   اذ  ٌ  "
ً  ف   س  ي  ل   يذ  ال   ر  ي  خ  ال    (./أ39/ؽ.)(5)"–ىال  ع  ت   – للا   اب  ت  ك   ف  ه   ء  ي  ش   ي

: ]بٓف ًِ َقْكلِ ح الشارح فْ فْ حاشٓتً عمِ شر  ذكر كيأتْ بالحدٓث لتفسٓر هفردة )ها( كها
، كقاؿ :اْلَجْرُس  ،، الجرس[جرسٍٓها ُّْ ْكُت اْلَخِف ْٓرِ ) :الص  إذا سهعت صكت  (َسِهْعُت َجْرَس الط 

ا عمِ شْء يأكمً س  طير الجىة: وفي الحديث .هىاقٌٓر  /(.ب203.)/ؽ(6) ""فيسهعوف ج ر 

كذا ُيعدُّ ابف فْ  ، كأثارةبمغت اٖحادٓث الىبكيّ بالحدٓث؛ فقد  استشٍدكا الذٓف هف جهاعة ٌك
 . (َعَشَرةً ( )حاشية ابف جهاعة)

                                                           

 ،البخػػارؼ ، كعىػػد: ا؟(: )بػػـ أخػػرج هػػف سػػخطً غػػدً 8/107، تكبػػة كعػػب بػػف هالػػؾ، صػػحيح هسػػمـعىػػد: هسػػمـ،  (1)
 (.ا؟بهاذا أخرج هف سخطً غدً ): 6/4هالؾ ، كعب بف صحيح البخارؼ 

( عف أبْ اٖحكص، عف عبد هللا قاؿ: "إف أصػفر البٓػكت بٓػت لػيس فيػً هػف كتػاب هللا شػْء، فػاقرءكا القػرآف، 2)
ـ، كهػيـ".   ،لحػاكـافإىكـ تؤجركف عميً بكل حػرؼ عشػر حسػىات، أهػا إىػْ ٚ أقػكؿ الػـ، كلكىػْ أقػكؿ ألػف، ٚك

 [.2080 : رقـ الحدٓث1/755ر فضائل سكر كآؼ هتفرقة، ، ذكالهستدرؾ عمِ الصحيحٓف
ػػْفرُ 3) ػػُت الصِّ ْٓ ػػر الَب ِ( ( اْلَحػػِدُٓث: )َأْصػػَفُر الُبٓػػكت ِهػػَف الَخْٓ الىٍايػػة فػػْ غريػػب الحػػدٓث  ،ابػػف اٖثٓػػر .ِهػػْف ِكتَػػاِب ّللا 

 .(3/36)ج كاٖثر
 [.8642: رقـ الحدٓث 341، الهعجـ الكبٓر ( الطبراىْ،4)
أبػػْ إسػػحاؽ، عػػف أبػػْ اٖحػػكص قػػاؿ: قػػاؿ ابػػف هسػػعكد: "إف ٌػػذا القػػرآف هأدبػػة هللا، فهػػف  ( عػػف هعهػػر، عػػف5)

اسػتطاع أف ٓػتعمـ هىػً شػٓئا فميفعػل، فػػإف أصػفر البٓػكت هػف الخٓػر البٓػت الػػذؼ لػيس فيػً هػف كتػاب هللا تعػػالِ 
ف ا ف البٓػػت الػػذؼ لػػيس فيػػً هػػف كتػػاب هللا شػػْء خػػرب كخػػراب البٓػػت الػػذؼ ٚ عػػاهر لػػً، كا  لشػػيطاف شػػْء، كا 

: 3/368، تعمػيـ القػرآف كفضػمً، هصػىف الصػىعاىْ ٓخرج هف البٓػت يسػهع سػكرة البقػرة تقػرأ فيػً". الصػىعاىْ،
 . [5998رقـ الحدٓث 

رؼ ، (8/162)ج تفسٓر القرآف العظيـ بف كثٓر،ا( (6  .(3/912)ج الصحاح ،كالجٌك
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 شعًرا, وىثًرا كالـ العرب: الهصدر الثالث
ها الفصيح، كالىثر الشعر هف عىٍـ ثبت ها بً ُٓراد :العرب كالـ    ّـِ كأقدـِ  هف ٌك  (1)الهصادرِ  ٌأ

 . الّىحاة قداهِ َلَدػ ؿُ اٖكّ  اٚستقراءِ  هصدرُ  بل السهاعّيِة،

ّٚ  الّىحكِ  أصكؿِ  كتب فْ ثالثاً  الهصدرِ  هجِْء ٌذا كرغـ ًِ عمِ فْ ُٓجاَدؿُ  ٚ أّىً إ ِه  َتَقدُّ
ْت  الّىحكِ  قكاعدِ  أغمبِ  ككفِ  إضافة إلِ الكثرُة، حٓثُ  هف اٖخرػ  الهصادرِ   ذلؾ كعمِ باستقرائً؛ إّىها ُقىىِّ

 هّها فٍك ذلؾ بخٛؼ جاء كها هقيس، فٍك العرب هف كٛـ الهّطرد عمِ اٖخرػ  اٖدّلة هف جاء فها
د الشعرية يأتْ ببعضٍا لٓكافق رأًيا، أك لردِّ رأؼ أك هخالفتً، أك ٓكظفً عمِ السهاع،  فيً ٓكقف كالشكٌا
فيً الشاعر،  كقع لحف عمِ لمكقكؼ أراء، أك كترجيِح أحد يارياخت لتعمٓل ىحكية، أك قاعدة ٘ثبات
د جاءت كها  جهاعة ابف اْستدؿ   كعمِ ذلؾ؛ فقدِ  العرب. لغات هف لغة عمِ استشٍاًدا الشعرية الشكٌا

ٌا كىثرًا، شعراً  العرب بكٛـ رُ  التْ الّسهاعية اٖدّلة بٍذي )حاشٓتً( ُهعتبرة، كلـ تزدحـ أدّلةً  كعد   بٍا ُيقرِّ
ح بٍا رأيًا، قاعدًة، ؛ كلعّل الّسر  فْ ذلؾ أّىً اكتفِ بٍذا الّىكع هف اٖدّلة َْٓىِقُض  أك أك ُٓرجِّ ًٛ لها كرد  دلي

 ًِ ِف، أك الّشارِح، كقاـ بشرحٍا هفرداٍت، كتراكَٓب ِهْف غِٓر َأْف ُيعَٓد ٌذا الهسهكَع بمفِظ عِف الُهَصىِّ
 ًٛ  .كاه

                                                           

ّـِ كأقدـِ  هف)همحكظة:  (1) الفصل بٓف الهتضايفٓف: فْ  ل بٓف الهتضايفٓف؟(: قد تسأؿ كتقكؿ: لهاذا الفصالهصادرِ  ٌأ
عدد ليس بالقمٓل هف اٖساتذة عمِ فصل الهتضايفٓف؛  كثٓر هف هىاقشات الرسائل العمهية ىسهع كىرػ اعتراض

ٖف الهضاؼ إليً بهىزلة الجزء هف -كذلؾ لزعـ كثٓر هف الىحكيٓف: أىً ٚ يفصل بٓف الهتضايفٓف إٚ فْ الشعر؛ 
ذا رأؼ البصريٓف؛ ٖىً الهضاؼ، فكها ٚ  يفصل بٓف أجزاء اٚسـ، ٚ يفصل بٓىً كبٓف ها ىزؿ هىزلة الجزء هىً؛ ٌك

 –إٚ أىً كرد فْ القرآف الكريـ  -ُٓبعد الهعىِ عف الذٌف، كيحتاج إلِ تفكٓر لفٍهً، ٚك بد هف قريىة تدؿ عمِ ذلؾ
﴾ ]سكرة  فْ قكلً تعالِ: ﴿َزي فَ  -الذؼ ٓدعك إلِ التفكٓر كا عهاؿ الذٌف ـْ ٌُ ـْ ُشَرَكاُؤ ٌِ ِلَكِثٍٓر ِهَف اْلُهْشِرِكَٓف َقْتَل َأْكِٚد

(، أها فاعل )َزي َف(: ضهٓر هستتر تقدٓري 137اٖىعاـ: ـْ ٌُ [ إضافة الهصدر إلِ هفعكلً، كفاعل الهصدر )ُشَرَكاُؤ
ْ: ﴿ُزيَِّف ِلَكِثٍٓر هِ -ٌػػ( 118قراءة ٚبف عاهر)ت -)ٌك( يعكد عمِ الشيطاف،  ـْ ، ٌك ٌِ َف اْلُهْشِرِكَٓف َقْتُل َأْكَٚد

(، كقد  ـْ ٍِ ﴾؛ فجاءت هف بىاء الفعل عمِ ها لـ ُيَسـ  فاعمً، كجاء الهصدر )َقْتُل( هضاًفا إلِ فاعمً )ُشَرَكاِئ ـْ ٍِ ُشَرَكاِئ
(. كهف ٌىا جاز الفصل بٓف الهتضايفٓف بدلٓل ىقمْ هف الهصدر اٖك  ـْ ٌِ ًُ )َأْكَٚد ؿ هف هصادر َفَصَل بٓىٍها هفعكُل

َْصُل  ْٖ ٌَُك ا ِحيِح ِإْذ  ْسَىاِد الص  ِْ٘ ُة ِبا َِئه  ْٖ َْقَكـُ. اٚستشٍاد. إَذا َكاَىِت القراءة ِهه ا َشاَع َكَذاَع َكَتَمق اُي ا ْٖ ْكُف ا َْعَظـُ َكالرُّ ْٖ ا
ـْ َكلَ  ٍُ ِل الى ْحِك َأْك َكِثٌٓر ِهْى ٌْ ـْ ِهْف ِقَراَءٍة َأْىَكَرٌَا َبْعُض َأ ِف( ِفْ: ﴿َقْتُل َكَك َف اْلُهَضاَفْٓ ـْ هثل: )اْلَفْصِل َبْٓ ـْ ُيْعَتَبْر ِإْىَكاُرٌُ
ِر َذِلَؾ. احتّج اْبف اٖىبارّؼ)ت ﴾ َكَغْٓ ـْ ٍِ ـْ ُشَرَكاِئ ٌِ )ت577َأْكَٚد ّْ ْىَصاؼ َعف الكسائ ِْ٘ ٌػػ( َعف 189ٌػػ( ِفْ كتاب ا

ـُ  َٛ ٌَُك ُغ ْ ُسى ٌة عف الىبْ صمِ َأِخيؾ(.  –ِإف َشاَء هللُا  -اْلَعَرب: ) َفُفِصَل ِباْلُجْهَمِة الشرطّية. كلهاذا ُتَردُّ القراءُة ٌك
 ٌػ(: "هف خّطأ قراءة هتكاترة فٍك الهخطئ". 756هللا عميً كسمـ: كيقكؿ السهٓف الحمبْ)ت
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ـ   جهاعة   ابف   استدالؿ   ً   العرب   بكال :  بىوعي عر  والّىثر   الشّ 
 عر:بالشّ  االستدالؿ :ؿ  األوّ  وع  الىّ 

 استشٍد بػ)ثهاىية كثٛثٓف( فقد استشٍد بٍا الشعرية التْ اٖدلة هف  هكثًرا جهاعة لـ يكف ابف
ت إها  شاًٌدا، ككأغمبٍا هىقٚك  غالباً  ٍٓتـ عف الهصىف، أك الشارح، أك هف عمهاء الىحك كالصرؼ، ٌك
ّٚ  إىً إذْ  قائمٍٓا؛ إلِ اٖبيات بىسبة  هع القمٓل هىٍا. لـ ٓترؾ ىسبتٍا إ
 : يمي هظاٌر  عدًة كها جهاعة ابف عىد بالشعر االستدالؿ   اتخذ   وقد
 :الصرفّية القواعد عمى بالشعر استداللً -أوال

 َكُثرَ  لذلؾ بٍا الشعر؛ كيراد -غالًبا- تطمق الشاٌد كمهة إفّ  بل اٚستشٍاد، لَ أص الشعر يعدّ 
 لحاجة يسكقً فإّىها الدلٓل حٓىها يسكؽ  جهاعة كابفُ . )الّصرؼ( ك)الّىحك( أئهة كتب فْ الّشعر كركدُ 
 عميً. ٚ يستدؿّ  فإّىً لدلٓل بحاجة ليس ها أّها إليً،

 ها قدسً السمف هف قضية عصػر االحتجػاج؛ فيسػكت عىػد قػوؿ الشػارح: قدس ابف جهاعةي .1
[، بػػل كيؤكػػد كػػٛـ الشػػارح هستشػػًٍدا بهػػا اتفػػق عميػػً الجهٍػػكر بالىسػػبة لػػـ يحػػتج بشػػعري كأبػػك تهػػاـ]

ًٛ كٛـ التفتازاىْ  : لعصر اٚحتجاج ىاق
الشػعراء) :(2) ىْاقػاؿ التفتػاز  لػـ يحػتج بشػعري[ (1) ]كأبػك تهػاـ :ارحكها فْ حاشٓتً عمػِ شػرح الشػ -

                                                           

 كلػد. لبيػافا أهػراء أحػد. اٖدٓػب الشػاعر،: تهػاـ أبػك الطػائْ، الحػارث بػف أكس بف جبٓب (ٌػ231ت)َته اـ َأبك (1)

 عمػػِ كقدهػػً فأجػػازي بغػػداد، إلػػِ الهعتصػػـ كاسػػتقدهً هصػػر، إلػػِ كرحػػل( بسػػكرية حػػكراف قػػرػ  هػػف) جاسػػـ فػػْ

. كالهقػاطيع القصػائد غٓػر العػرب أراجٓػز هػف أرجكزة ألف عشر أربعة كاف يحفع. العراؽ فْ فأقاـ كقتً شعراء

 ،(الشػعراء فحػكؿ) هىٍػا: تصػاىٓف لػً. بحتػرؼ كال الهتىبػْ كبٓف بٓىً التفضٓل فْ كاختمف. كجزالة قكة شعري فْ

ػػك( القبائػػل أشػػعار هختػػار)ك ،(الحهاسػػة دٓػػكاف)ك ( كاٖخطػػل جريػػر ىقػػائض)ك الحهاسػػة، دٓػػكاف هػػف أصػػغر ٌك

، كلعمً إليً، ىسب ّْ ػك( الكحشػيات)ك الهيهىْ، ٓرػ  كها لٗصهع  (شػعري دٓػكاف)ك الصػغرػ، الحهاسػة دٓػكاف ٌك

 (.2/165ج) اٖعٛـ ، كالزركمْ،(2/11ج) اٖعياف اىظر: ابف خمكاف، كفيات
ٌػػػػ( هسػػعكد بػػف عهػػر بػػف عبػػد هللا التفتػػازاىْ، سػػعد الػػدٓف: هػػف أئهػػة العربيػػة كالبيػػاف 793( السػػعد التفتػػازاىْ)ت2)

كالهىطق. كلد بتفتازاف )هف بٛد خراساف( كأقاـ بسرخس، كأبعدي تيهكرلىؾ إلِ سهرقىد، فتػكفْ فٍٓػا، كدفػف فػْ 
ً لكىة. هػف كتبػً: )تٍػذٓب الهىطػق(، ك)الهطػكؿ( فػْ البٛغػة، ك)الهختصػر( اختصػر سرخس. كاىت فْ لساى

بػػً شػػرح تمخػػيص الهفتػػاح، ك)هقاصػػد الطػػالبٓف( فػػْ الكػػٛـ، ك)شػػرح هقاصػػد الطػػالبٓف(، ك)الػػىعـ السػػكابغ( فػػْ 
لعضػػد شػػرح الكمػػـ الىكابػػغ لمزهخشػػرؼ، ك)إرشػػاد الٍػػادؼ( ىحػػك، ك)شػػرح العقائػػد الىسػػفية(، ك)حاشػػية عمػػِ شػػرح ا

عمِ هختصر ابف الحاجب( فْ اٖصكؿ، ك)التمكيح إلػِ كشػف غػكاهض التىقػيح(، ك)شػرح التصػريف العػزؼ( 
ك أكؿ ها صىف هف الكتب، ككاف عهري ست عشرة سىة، ك)شرح الشهسية( هىطق، ك)حاشػية  فْ الصرؼ، ٌك

 .  (2/294الكشاؼ( لـ تتـ، ك)شرح اٖربعٓف الىككية(. اىظر: السٓكطْ، بغية الكعاة )ج
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ٓر ،(1)اهرغ القيسػ)ك :الجاٌمٓكف  :طبقات  :سٛـكا٘ ،كالهخضرهكف الذٓف أدرككا الجاٌمية (،(2) كٌز
ـ (،كجريػر ،الفرزدؽػ)كػ :ـسٌٛل ا٘أ كالهتقدهكف هف  (،(4)كلبٓد ،(3)فاحسػ)ك ثػـ  ،كيستشػٍد بأشػعاٌر
  (.ٚك يستمـز التحقٓق ،(5)كفَ ثُ دَ حْ الهُ 
ً  لمبيت, وىسبة  الشعر  .2 تهاه  ألصحابً, وكيف يكوف االستشٍاد  االستشٍاد  بشعر الحهاسة, وا 

ػل كػاف هػف أىصػار الزهخشػرؼِّ بكتاب أبي تهاـ, أو باختياراتً؟  الػذؼ ٓػرػ اٚستشػٍاد بٍػا، ٖف  ٌك
، ر أبْ تهاـهف ىستشٍد بهىقكلً، كىثق بً، فهف باب أكلِ القبكؿ بشعري؟ الجكاب: لـ يستشٍد بشع

  كلكف بهىقكلً الهتفق عميً، كها سيأتْ:
ػْ الشارح قكؿكها فْ حاشٓتً عمِ  - [: ٌك ىسبٌة إلِ )الحهاسة( بفتح الحػاء، ٌك ُّْ : ]قاؿ الحهاس

حبٓب بف أكس الطائْ هػف أشػعار العػرب،  هاـفْ المغة: الشجاعة، كالهراُد بٍا ٌىا ها اختاري أبك ت
ػػا كسػػه اُي: )كتػػاَب الحهاسػػِة(،  ه  ف يف  فيهػػا يستشػػٍدوف بػػً هػػف كػػالـ العػػرب ه  ػػىّ  ت  عػػادة  اله ص  ػػر  وج 

ًِ إليػػً اسػػ ,عميػػً الكتػػاب  الهػػذكور   اشػػته ل   ػػك ٌىػػا زيػػاد بػػف جهػػلبىسػػبِة قائِمػػ ، ٌك ًِ تغىاًء َعػػْف تسػػهَِٓت

                                                           

 .(313)ص ترجهتً فْ قسـ التحقٓق( 1)
ٓر (2) ٓر (ٌػ ؽ13ت)ُسْمهِ أبْ بف ٌز  فػْ الشػعراء حكػيـ: هضػر هػف الهزىػْ، ريػاح بػف ربيعػة سػمهِ أبْ بف ٌز

ٓػر كػاف: اٖعرابػْ ابػف قػاؿ. كافة العرب شعراء عمِ يفضمً هف اٖدب أئهة كفْ. الجاٌمية  هػا الشػعر فػْ لٌز
 كأختػػػً شػػػاعريف، كبجٓػػػر كعػػػب كابىػػػاي شػػػاعرة، سػػػمهِ كأختػػػً شػػػاعًرا، كخالػػػً ا،شػػػاعرً  أبػػػكي كػػػاف لغٓػػػري، يكػػػف لػػػـ

 فيػً بىػكي كاسػتهر( ىجد ديار هف) الحاجر فْ يقيـ ككاف الهدٓىة، بىكاحْ( ٌهَزيىة) بٛد فْ كلد. شاعرة الخىساء
( حكلّيػاتال) تسػهِ قصػائدي فكاىػت سػىة فػْ كيٍػذبٍا كيىقحٍػا شػٍر فػْ القصػٓدة ٓػىظـ كػاف: قٓل. ا٘سٛـ بعد

 القصػٓدة ٌػذي آخػر فػْ التػْ أبياتػً إف: كيقػاؿ( تكمػـ لػـ دهىػة أكفػِ أـ أهػف: )هطمعٍػا التػْ هعمقتػً شعري أشٍر
، (1/137ج) كالشعراء اىظر: ابف قتٓبة، الشعر .اٖلهاىية إلِ هىً كثٓر ترجـ( دٓكاف) لً:. اٖىبياء كٛـ تشبً

 ( .3/52ج) اٖعٛـ اىظر: الزركمْ،
اف (3)  عميػً هللا صػمِ - الىبػْ شػاعر الصػحابْ، اٖىصػارؼ، الخزرجػْ ثابػت بػف حسػاف (ٌػػ54ت)ثاِبػت فب َحس 

. ا٘سٛـ فْ كهثمٍا الجاٌمية، فْ سىة ستٓف عاش. كا٘سٛـ الجاٌمية أدرككا الذٓف الهخضرهٓف كأحد -كسمـ 
 لػـ. كفاتػً قبٓػل كعهػْ ـ،ا٘سػٛ قبػل الحٓػرة، كهمكؾ الغساىٓٓف، فْ هدائحً كاشتٍرت. الهدٓىة سكاف هف ككاف
 ككػاف. عٓىيػً بػٓف يسػدلٍا ىاصػية لػً ككاىػت. أصػابتً لعمػة ؛-هشػًٍدا  كسػمـ عميً هللا صّمِ - الىبْ هع يشٍد

، (1/167ج) هسػمـ صحيح ، رجاؿابف َهْىُجكَيًاىظر:  طكلً. لً: )دٓكاف شعر(. هف أىفً ركثة بمساىً يضرب
 .(2/175ج) اٖعٛـ كالزركمْ،

  (.466)ص بف جهاعة فْ هتىًترجـ لً ا( 4)
 كقٓل هطمقاً  يستشٍد بكٛهٍـ ٚ ٌػ(،198ىكاس)ت ٌػ(، كأب167ْالهحدثكف. كبشار)ت لٍـ: كيقاؿ ( الهكلّدكف،5)

 .  )هىٍـ بً ٓكثق هف بكٛـ يستشٍد
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 .(1)بالجيـ ابف سعٓد بف عهٓرة

فْ  ( ٓؤكد هدػ دقة ابف جهاعةبالجيـ بف سعٓد بف عهٓرة زياد بف جهلىسبة البٓت لػ) الباحث:
ا: الشارح قكؿق، كها فْ حاشٓتً عمِ الىقل، كالتكثٓ ٍَ ِمُح[ البٓت ٌك هف قصٓدة طكيمة أكلُّ َُٖهْٓ  : ]ا

م ػػػػػدٍ  ػػػػػف  ب  ػػػػػذا أىػػػػػت  يػػػػػا صػػػػػىعاء  ه   ال حب 
    
 
 
 

ـ    ػػػػ ػػػػي وال ى ق  ػػػػعوب  ٌػػػػوًأ هىّ  وال ش 
 (2) 

 
ها قكلً:   كهىٍا البٓتاف الهشٍكراف ٌك

ـ    ٌ ب ر  ػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػأ خ   لػػػػػػػػـ ألػػػػػػػػق  بعػػػػػػػػدٌـ حيي
    
 
 
 

ـ  إال  يزيػػػػػػػػػػػػد    ٌ ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػّي  ـ  حبي  ٌ 
 

                                                           

ػل الجزيػرة(: أىػً لزيػاد بػف هىقػذ الحىظمػْ أخػْ الهػرار العػدكؼ، كقالػً ابػف بسػا( 1) ـ، كىسػبً فْ )الذخٓرة فػْ هحاسػف ٌأ

 البغدادؼ فْ )الخزاىة( إلِ الهرار ىفسً، كركآتً:

ّْ ٌـ ـ ... إٚ ٓزيدٌـ حبًا إل  كها أصاحب هف قكـ فاذكٌر

ػػر أداب(: أّىػػً  ـَ أّف الهػػرار ٌػػك ىفسػػً زيػػاد بػػف هىقػػذ، كىقػػل ذلػػؾ البغػػدادؼ عىػػً، كجػػاء فػػْ بعػػض )أصػػكؿ ٌز كُزِعػػ

هػػػا جػػػاء فػػػْ )الػػػذخٓرة(. كقػػػاؿ البغػػػدادؼ: كزعػػػـ أبػػػك تهػػػاـ فػػػْ أخػػػك الهػػػرار، حسػػػبها ذكػػػر ابػػػف بسػػػاـ، كَرَكػ البٓػػػت ك

الحهاسػػػة أف القصػػػٓدة التػػػْ هىٍػػػا البٓػػػت لزيػػػاد بػػػف حهػػػل بػػػف سػػػعٓد بػػػف عهٓػػػرة )الحهاسػػػة(، كزعػػػـ اٖصػػػفٍاىْ فػػػْ 

)اٖغػػاىْ(: أف ٌػػذي القصػػٓدة لمهػػرار بػػف سػػعٓد الفقعسػػْ، كالصػػكاب أىٍػػا لزيػػاد بػػف هىقػػذ العػػدكؼ، قالػػً يػػاقكت: فػػْ 

مداف( )هادة: صىعاء( قمت: ها ذكري عف الحهاسة ثابت عىػد التبريػزؼ. قػاؿ زيػاد بػف حهػل، كقٓػل زيػاد بػف )هعجـ الب

هىقذ. ككاف هف هىاسػبة القصػٓدة أف زيػاد بػف هىقػذ رحػل إلػِ صػىعاء فمػـ يحهػدٌا، فقػاؿ ذلػؾ الشػعر ٓػذهٍا كيتشػكؽ 

، (396-2/394)ج ر، خزاىػػػة اٖدبالبغػػػدادؼ: عبػػػد القػػػادك ، (8/636)ج الػػػذخٓرة إلػػػِ كطىػػػً. اىظػػػر: ابػػػف بسػػػاـ،

ر أداب كثهر اٖلباب القٓركاىْ،  .  (2/151)ج الحهاسة التبريزؼ،ك  (،1064)ص ٌز

شػػرح  لتبريػػزؼ،ا( البٓػػت هػػف ]البسػػيط[ لِزَيػػاد بػػف حهػػل بػػف سػػعد بػػف عهٓػػَرة بػػف ُحَرْيػػث. أك زيػػاد بػػف هىقػػذ. اىظػػر: 2)

 .(5/255)ج اىة اٖدبخز  ،، عبد القادر،البغدادؼك  (،2/151)ج دٓكاف الحهاسة
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 وقولً:

ػػػػػػػػوقهػػػػػػػػت  لمط   ق ىيي   ف  هرتاعػػػػػػػػًا فػػػػػػػػأر 

    

 

 

 

ـ    م ػػػػػ ى ي ح  ـ  عػػػػػاد  ت  أ ػػػػػر  ػػػػػي  س   ٌ ػػػػػت  أ م   ف ق 

ِمُح(: هاٌء. ك)َسْهَىاُف(: رهمةٌ قاؿ أبك الىدػ :كفْ بعض شركح الحهاسة  كقاؿ غٓرُي: , : )ُأَهْٓ

  .أخكاف. اىتٍِ كالَحَكـُ  هكضعاف. كالهرارُ 

ػا التػي الػثالث األولػى  بشػعر الطبقػات جهاعػة ابػف استشػٍد وقػد .1 بشػعر: أهػا  (1)ىياالتفتػاز  ذكٌر

ـ: الرابعة: )الهولدوف( فكاف كعادة ساب  قيً هف أسالفً الىحاة, والصرفييف لـ يستشٍد بشعٌر

ٓركػ) الجاٌميوف: الشعراء هف الطبقة األولى:  ؽ.ٌػ(: 13بف أبْ سمهِ)ت  ٌز

[؛ أؼ: هػف غٓػر تغٓٓػر الضػهة فػْ الٍػاءَ  : ]فػإف شػئَت ألحقػتَ الشػارح قكؿكها فْ حاشٓتً عمِ  -

أف بعػػػض العػػػرب يكسػػػر  :كغٓػػػري: كحكػػػِ أبػػػك الخطػػػاب ، قػػػاؿ أبػػػك حٓػػػػػاف(يْ كاغػػػزُ  يْ لػػػـ يغػػػزُ ) :ىحػػػك

ػػْ لغػػة ردٓ): . قػػاؿ سػِػٓػػَبػػَكيػْػػػً(يْ كاغػػزِ  ،يْ لػػـ يغػػزِ ) :فيقػػكؿ ؛الهضػػهكـ هػػكا  :قػػالكا (.ةئػػٌك مٍػػا تٌك ككػػأف ٌأ

ير ٍٍا سػِػٓػػَبػػَكيػْػًككذلؾ شبّ  .فكسركا لمساكىٓف ؛كالكقف فْ أخر ،الجـز  [: ]الطكيلبقوؿ ٌز

                                                           

 كقٓل هطمقاً  يستشٍد بكٛهٍـ ٚ ٌػ(،198ىكاس)ت ٌػ(، كأب167ْالهحدثكف. كبشار)ت لٍـ: كيقاؿ ( الهكلّدكف،1)
 .  )هىٍـ بً ٓكثق هف بكٛـ يستشٍد

ػػػػى  ر ؾ  هػػػػا ه ض  ػػػػد  ػػػػت  ه  ػػػػي ل س  ا ل ػػػػي  أىّ  ػػػػد   ب 

 

ػػػػػػػػػػػاب قً   ػػػػػػػػػػػا  اوال س  ائ ي  ػػػػػػػػػػػاف  ج  ئًا إذ ا ك  ػػػػػػػػػػػي   ش 
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, ٌػ(41)تلبيدػ)ك :سالـواإل ,الهخضرهوف الذيف أدركوا الجاٌميةالثاىية: )هف الطبقة و  
 ٌػ(:54وحساف)ت

ًُ: ]كاٖ :الشارح قكؿكها فْ حاشٓتً عمِ  -   :صل غد[ كشاٌدي قكؿ الشاعرَقْكُل
يار   إ ال الّىػػػػػاس   وهػػػػػا  وأ ٌم ٍػػػػػا كالػػػػػدّ 

 
ـ   بٍػػػػػا  ػػػػػو  ػػػػػا, ي  م ٌو واً  ح  ػػػػػد    (1)ب القػػػػػع   وغ 

 
 : (2) حسافكقكؿ  اٚستفٍاـ فْ حاؿ الجرّ )ها( جاء فْ الشعر إثبات ألف ككها فْ قكلً: ) -

 :ٌػػ(111)تَْٓرِثْ ُعَهَر ْبَف َعْبِد الَعِزيزِ  :ٌػ(110)تجريرة الثالثة: قوؿ )هف الطبقو 
ػػػػػػػ ػػػػػػػت  ب ط ال ع ػػػػػػػةٍ ف الش  س  ة  ل ي  ػػػػػػػف  اس   ه س  ك 

    
 
 
 

ػػػػل  والقهػػػػر ا  ػػػػوـ  ال مي  ػػػػؾ  ى ج  م ي  ك ػػػػي ع  ت ب 
(3) 

 

 ؿِ كْ ْ قَ فِ كَ  ،ااهً يَ قِ  :ؼْ أَ  (؛اائهً قَ  ـْ قُ ) :كجاء الهصدر بمفع اسـ الفاعل فْ قكلٍـككها فْ قكلً: ) -
 :ؽِ دَ زْ رَ الفَ 

م ػػػ ػػػم ًهاح   ىع  ٌ ر  ه س  ـ  الػػػد  ػػػت  ػػػٍة ال أ ش   م ف 
 

ـ و ال    ػػػػػػػال  ر  ك  و  ػػػػػػػف  ف ػػػػػػػي  ز  ار ًجػػػػػػػا ه   (4)  خ 
 

                                                           

ػػك لمبٓػػد فػػ1ْ) ، (4/3)ج هعجػػـ دٓػػكاف اٖدب الفػػارابْ،ك ، (169)ص دٓػػكاف لبٓػػد ،لبٓػػد :( البٓػػت هػػف ]الطكيػػل[، ٌك
البغػدادؼ: عبػد القػادر، خزاىػة ك ، (1/64)ج الهىصف ،ابف جىْك  (،3/358ج الكتاب ،: سٓبكيًعىدىسبة كبٛ 
 .(7/479)ج اٖدب

ك هف الكافر، اىظر:2) شرح اٖلفية  ،اٖشهكىْ(، ك 324) ًدٓكاى ،حساف بف ثابت ( قائمً: ٌك حساف بف ثابت، ٌك
 .(2/217)ج ٌهع الٍكاهعالسٓكطْ، ، ك (3/758)ج

 .(849)ص القاهكس الهحيط ،الفٓركز أبادؼك ، (736)ص دٓكاف جرير ،لػ)جرير(، كها فْ: جرير ( البٓت3)
 كالَقَهرا فْ )ؾ(: كالقهر.   

 يشػػتـ ٚك يكػػذب، أٚ هللا كعاٌػػد الكعبػػة، بأسػػتار تعمػػق حػػٓف عهػػري آخػػر فػػْ قالػػً البٓػػت لمفػػرزدؽ فػػْ دٓكاىػػً. (4)
 هسمهًا، كقبمً:

ٌَْدتُ  َتَرِىْ َأَلـْ  ى ِىْ َْربِّ  َعا  َكَهَقاـِ  َقاِئـٌ  ِرَتاجٍ  َلَبْٓفَ *  َكاِ 
ْ   ِهفْ  َخاِرجاً  َكَٚ *  هسمها الدٌر أشتـ ٚ ِحْمَفةٍ  َعَمِ َٛـِ  ُزكرُ  ِف  َك

ك اسـ الفاعل فػْ هكضػع )خركًجػا( الػذؼ  الشاٌد: إضهار الفعل قبل )خارًجا( كأىً قاؿ: ٚك ٓخرج خارًجا، ٌك
 فػْ الكاهػل ، كالهبػرد،1/346)ج ، كسػٓبكيً، الكتػاب(539الفػرزدؽ )ص دٓكافالفرزدؽ، ٌك الهصدر. اىظر: 

، كالرضػػػػػػػػْ، شػػػػػػػػرح الشػػػػػػػػافية (4/113)ج، ك(3/269)ج كالهبػػػػػػػػرد، الهقتضػػػػػػػػب، (102/ 1ج) كاٖدب المغػػػػػػػػة
 . (1/529)ج ، كابف ٌشاـ، هغىْ المػػػبػػػٓػػػب(4/72)ج، ك(1/177ج)

ػػػػػػػػػم ػػػػػػػػػع   ـ  ا ق ػػػػػػػػػى ه  ػػػػػػػػػي   ا  يـ  ئ ػػػػػػػػػي ل  ى  ه  ت  ش 
  

 

ػػػػػػػػػػػػػػػت   يػػػػػػػػػػػػػػػرٍ ز  ى  خ  ك    ػػػػػػػػػػػػػػػي ر  ف ػػػػػػػػػػػػػػػ غ  ر  ه   اد  ه 
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الرابعة: )الهولدوف( فكاف كعادة سابقيً هف أسالفً الىحاة, والصرفييف لـ يستشٍد  الطبقة
ـ.  بشعٌر

ػو 211)تألبي العتاٌيػة في استشٍادي بشعرٍ  ولـ يبد اعتراضً عمى الجاربردي ٌػػ(, ٌو
ىهػا جػاء بػً فػْ سػياؽ هدحػً ؛ ّٖىً لـ يأِت بً لتقعٓػد قاعػدة، أك لهخالفػة قاعػدة، ك هف الهوّلديف  -ا 

 اٖبيػػػاتَ : أف : )سػػػمطاف كزراء بىػػػْ آدـ، صػػػاحب دٓػػػكاف الههالػػػؾ(: فػػػذكر ابػػػف جهاعػػػة-كهػػػا قػػػاؿ
 بمفع:  ،اٖكلِ ٖبْ العتاٌية

ً  الخالفػػػػػػػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةً  أ ت ت   ه ىقػػػػػػػػػػػػػػػػػاد 
 

 ...    ...    ...    ... (1) 
ِدؼُّ  بٍا َهَدحَ     ٍْ .  ،الَه ًِ ٌَا ِبَحْضَرت  كأىشَد

 بالشعراء, عمى الرغـ هف شٍرتٍـ: تعريف ابف جهاعة .4
اجُ كها فْ قكلً: ) - ـِ(: ٌك ابُف ُرْؤَبَة، كأبكي رؤبةُ  كالعج  ّـِ الر اِء، كسككِف الٍهزِة،  ،بتشدِٓد )الجي بَض

َدِة: راجٌز هشٍكٌر ِهْف بىْ سعدٍ  اجاِف؛ أؼ: ُرؤبُة، كأبكي، كالثُّْؤَرةُ  . كُيقاُؿ: أشعُر القكـِ كُهَكح  : (2)العج 
هزة   ساكىة. بهثمثة هضهكهة ٌك

 ْ  ابِ حَ َص  ،ادٌ كَ جَ  ٌس ارِ فَ  قٌ مِ فْ هُ  رٌ اعِ شَ  رؼُّ اهِ العَ  ةَ يعَ بِ رَ  فُ بْ  ٓدُ بِ لَ  كَ ٌُ  [رِ اعِ الش   ؿِ كْ قَ ]كَ  ككها فْ قكلً:  -
 .(3)_ًُ ىْ عَ ِ الَ عَ تَ  هللاُ  َْ ِض رَ _  افَ هَ ثْ عُ  ةِ فَ َٛ ْ خِ فِ  َْ فِّ كُ تُ كَ  ،ةً ىَ سَ  ٓفَ عِ بَ رْ أَ كَ  ةً ائِ هَ  اَش عَ  ،رٌ هِّ عَ هُ 
ًِ: عىترة[ككها فْ قكلً:  - كَرةِ  ]كَقْكِل ٍُ ًِ الَهْش ِقي ٍة، كٌَاِء َتْأِىٍٓث، ، كٌَُك ِبُهَثى اٍة َفكْ (4)؛ أؼ: فْ ُهَعم َقِت

 ِّْ   .ابُف ُهعاِكَيَة ْبِف َشَداٍد الَعْبِس
ٌَْرَهَة[ :الشارح قكؿككها فْ حاشٓتً عمِ  - ـُ ْبُف  ي ٌِ اِء كُسُككِف الر اءِ  :؛ أؼ ]ِإْبَرا ٍَ   :ِبَفْتِح ال

                                                           

 تهتً:ٌػ(، كت211( البٓت هف ]الهتقارب[، ٖبْ العتاٌية)ت1)
 أتتً الخٛفة هىقادة ... إليً تجّرر أذيالٍا

 فمـ تؾ تصمح إٚ لً ... كلـ يؾ يصمح إّٚ لٍا
 كلك راهٍا أحد غٓري ... لزلزلت اٖرض زلزالٍا

الشػعر ، ف قتٓبػةكابػ، (أ )ص شػرح الشػارح شػافية ابػف الحاجػب، الكرقػة اٖكلػِ ،اىظػر: هخطكطػة: الجػاربردؼ
هحاضػػرات اٖدبػػاء كهحػػاكرات  ْ،اٖصػػفٍاىك ،  (110)صخػػاص الخػػاص  ،بْالثعػػالك ، (2/783)ج كالشػػعراء

 .(1/200)ج الشعراء كالبمغاء
 .(4/153)ج هعجـ دٓكاف اٖدب ،( الثُّْؤرة: هصدُر الث ْأِر. الفاراب2ْ)
 ( فْ )ؾ(: _ رضْ هللا عىٍها _.3)
ـِ            ( هطمع هعمقتً:4) ـِ  ٌَْل َغاَدَر الّشَعَراُء ِهْف ُهَتَرد  ٌُّ ٌَْل َعَرْفَت الّداَر َبْعَد َتَك ـْ   ... َأ

 .(245)ص شرح الهعمقات السبع ،لزكزىْا
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م ك وا أدىو ف أ ى ظ ور   ه ف   ث ه ا س  ي   (1)ح 

ػػك  [: ]كقػػاؿ الهتىبػػْالشػػارح قػػكؿككهػػا فػػْ حاشػػٓتً عمػػِ  - بػػك الطٓػػب أحهػػد بػػف الحسػػٓف بػػف أٌك
كقػػاؿ الشػػعر فػػْ  ،كثػػر الهقػػاـ بالباديػػةأك  ،بالشػاـ أكىشػػ ٌػػػ(،333كلػػد بالككفػػة سػػىة ) ّْ الحسػف الجعفػػ

 ِعػكادّ  (،كمػب)لػِ إف خػرج اأىػً كػ :فػْ سػبب تمقٓبػً بػالهتىبْ رَ ِكػكذُ  .حداثتً حتِ بمػغ فيػً الىٍايػة
،حسػػٓى ؼ  أىػً عمػك  هػػف   (هٓػر حهػػص لكلػك)أليػػً إفخػرج  (،ية السػػهاكةدباػ)كذلػػؾ بػ ،ةَ بػك  عػػِ الىُّ ثػـ اد   ْ 
  .الِ أف تاب حبسً بالشاـ، ك سريأك  ،فقاتمً ،ةخشٓديّ قبل ا٘

هَع َتَىكُِّع ذكر ي  روايات  البيت, والشاٌد  فيً, برجوعً إلى أكثر  ه ف  ىسخة لمهصدر الواحد  .5
ًِ إياٌا؛ فٍك قاضْ القضاة فْ هصر   ؛ فدىيا العمـ، كالعمهاء بٓف ٓديً:الهصادِر كالهراجِع، كاهتِٛك

ْهَزَة ِفْ  :الشارح قكؿكها فْ حاشٓتً عمِ  - ٍَ اِعُر اْل :]َكَقْد َرد  الش  ًِ   َقْكِل
ً  ه ع ه ه   يّ  س  ر  م ى ك  ي خ  ع   (2)اش 

ُرُي:  ً  ِبالى ْصِب َهْفُعكًٚ َثاِىًيا ِلػ)َيْحَسُب( ِهْف  (َشًْٓخا)َكَذا ِفْ الىَُّسِخ، َكَأْىَشَدُي َغْٓ ل   : ق و 

ا م ه  ـ  ي ع  ا ل  ل  ه   ٌ ا ً  الج  ب  س   ي ح 

ّٛ كفْ قكلً:  - ػػرؼ َك)ِتِه ًُ كَتَهم َق لً ؽ( بكسر التاء كالهيـ كتشدٓد الٛـ، قاؿ الجػػٌك : "يقاؿ: َتَهم َق
ًِ َكَتَمط   َد ِإَلْي ًقا إذا َتَكد   ٛ ًُ"َتَهمًُّقا كِتِه  :، قاؿ(3)َف َل

                                                           

 . 72سبق تخريجً، ص (1)
ـْ َيْعَمَها                       (   هف الرجز: كتتهتً:2) ُل َها َل ٌِ ًُ اْلَجا  َيْحَسَب

َها ًِ ُهَعه   َشَْٓخَا َعَمِ ُكْرِسيِّ
ًُ َأَباَف أكْ   َتَكم َها َلْك َأى 

 َلَكاَف إي اُي َكلِكْف أَْعَجَها
َْف ُْٓؤْكَرَها ٌٌْل ِٖ ًُ َأ  فإى 

الشاٌد: قكلً: )لـ يعمها( حٓث أكدي بالىكف الخفيفة الهىقمبة ألًفا بعد )لـ(. كقد اختمف فْ قائمً: فقٓل: فػْ: الجهػل 
ٖبػْ حىػاء الفقعسػْ.  :ػ(ٌػ669ٌػػ(: لمعجػاج، كفػْ ضػرائر الشػعر، ابػف عصػفكر)ت170فْ الىحك، الخمٓل)ت

 .(29)ص ضرائر الشعر ،ابف عصفكرك ، (256)ص الجهل فْ الىحك ،اىظر: الخمٓل
رؼ، الصحاح )3)  . (4/1556ج( اىظر: الجٌك
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ػػػػػػػػػب  ع الق ػػػػػػػػػةٍ  بػػػػػػػػػاٍب ف ح   ث الث ػػػػػػػػػة  أ ح 
 

ػػػػػػل    ت  ٌ ػػػػػػو  الق  ػػػػػػب   ح  ٍؽ و  ػػػػػػال  ػػػػػػب  ت ه  ح   (1)و 
 

و اي ة  اىتٍِ.  ( ِبال ْتىِكيِف ِفْ الَهَكاِضِع الث َٛثِة،  والرّ  و أ )ُحب  ي ر  َٛ : و  َضاَفِة ِفْ ِك ِْ٘ ( ِبا )َفُحبُّ
 ُّْ ًُ الخكارزه ِف، َقاَل ِل(  الَهْكِضَعْٓ  .فْ )َشْرِح الُهَفص 

 :ردالهط   خالف اههّ  ابف  جهاعة   هوقف   .6

 الهطرد خالف ها تأكيل -ثاىياُيْحَفُع ٚك ُيَقاُس عميً.  -أوال

 :يحفع, وال يقاس عميً الهوقف األوؿ: 
ـِ َفْعُمكٍؿ[ بدؿ ق :الشارح قكؿكها فْ حاشٓتً عمِ  -  كلً: ]لىدكر َفْعُمكٍؿ[؛]فمك قاؿ الُهَصىُِّف: )ِلَعَد

( ، كقاؿ ابف درسػػػتػػػكيػػػًلكاف أكلِ( لهكافقة ها سبق عف القاهكس ـ  ليس : إف  )َفْعُمػكًٚ هػف أبىيػة  كػال
, وال في الهعرب إال  كمهة  واحدة اج:  العرب   أعجهي ٌة فْ قكؿ العج 

ر   ع ف وٍؽ وأتباٍع أ خ  ه ف آؿ  ص 
(2) 

: ككلُّ اسـ عمِ )ُفْعُمكؿ( فٍك هضهكـُ اٖكؿ، كقد استدرؾ عمٍٓـ )ُزْرُىكؽ( فْ ثػػػعػػػمػػػبٍ  كقكؿِ 
)كاف حيًّا قبل  ُّْ ها هىارتاف ُتْبَىَياِف 207لغة حكاٌا المحٓػػاى ْرُىكَقِْٓف، ٌك ّـِ: كاِحُد الزُّ ٌػ( فْ )ُزْرُىكؽ( بالض 

َْبَكِر الى ْخِل بالبصرةِ  عمِ جاىبتْ ، ك)ُصْىُدكٌؽ( حكاٌا أبك حكاٌا أبك حىيفة رأِس الِبْئِر، ك)ُبْرُشكـٌ( ِٖ
كالشذكذ(،  فْ كتاب )الغرائب ابف رشٓق ، ك)ُقْرُبكٌس( بسككف الراء. ك)ُعْصُفكٌر(، حكاٌاعهرك الشٓباىْ

ّـِ. كفْ القاهكسكالفتُح فْ ها عدا )ُقْربُ  : أف  )راَء( )ُقَرُبكس( ٚ كس( هىٍا شاذ ، جاء هرجكًحا هَع الض 
ك ُهْؤِذٌف بتُ  َْٖكَثِرٌَا، ٌك  ًِ ـَ َهَع حكآِت ٚ  فْ ضركرة الشعر، كقاؿ: ها تقد  ُف إ عدـ اٚعتداد بٍا، كصر َح َسك 

 ّْ ا، فقكؿ شارح بعد ِذْكِر بعِضٍا؛ َفَُٓتَعذ ُر القكُؿ بالىُُّدكِر؛ أؼ: كها َذَكرَ  فْ ىكادري الػػػمػػحػػٓػػػػاىػػ  بىدكٌر
ُف.   الُهَصىِّ

ّٚ ِهػػَف الُعْجَهػػِ، ٚك الشػػارح قػػكؿككهػػا فػػْ حاشػػٓتً عمػػِ  - ( لػػـ ٓجػػْئ إ : ]لكػػاَف َأْكَلػػِ[ ٖف  )َفْعُمػػكًٚ
ـِ الَعَرِب.  ُيْعَتدُّ ذلؾ؛ ٖف  كَٛهَىا فْ ُلغِة الَعَرِب، ك)َصْعُفكُؽ( ليس ِهْف ُكٛ

                                                           

ك بٛ ىسبة فػْ: شػرح دٓػكاف الحهاسػة: أىشػد ابػف اٖعرابػْ بٓتػًا فػْ قسػهة الٍػكػ زعػـ [الطكيل] هف( البٓت 1) . ٌك
قػا. اىظػر:  أىً ٚ ثاىْ لً، كأّف قائمً  ٛ ػاؿ( ىحػك: َتَهم ػق َتَهمُّقػا كِتِه ػل( يػأتْ عمػِ )ِتِفع  ٚ ُيعرؼ. الشاٌد: أف )تفع 

ىتػػائج الفكػر فػػْ  السػٍٓمْ،ك ، (1/276)ج الهفصػػل ،الزهخشػرؼ ك ، (876)ص شػػرح دٓػكاف الحهاسػػة ،الهرزكقػْ
 .(1/300ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/279)ج الى حك

 دٓػػكاف العجػػاج، ركايػػة اٖصػػهعْ ،كبعػػدي: هػػف طػػاهعٓف ٚ ٓبػػالكف الَغَهػػْر. اىظػػر: العجػػاج( البٓػػت هػػف الرجػػز. 2)
 .(2/289الخمٓل، العٓف )جك ، (1/16)ج
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ّٚ  يقيس ٚ فٍك صاحُب ىزعة بصرّية؛ ابف جهاعة أف بها الباحث:  ُذِكرَ  اٖكثر؛ كها عمِ إ
  . عمٍٓا القياس ٓجٓز فٛ كالّشاذُّ  كالقمٓل الىادر كأّها سابًقا،

 الهطرد: خالف ها الثاىي: تأويل الهوقف
ًٍِ أك ها(، (بدلٓل ٘بطاؿ اٚستدٚؿ الىحكؼ  يستخدهٍا التْ الكسائل هف التأويل:  ها إلِ تكجٓ

تأكيمً؛ فيستخدـ التأكيل، أك ٓىقمً عف  ٓجب القياس تكجب كثرة يكثر لـ ها أف ٓرػ  فٍك. يٓرا 
 الككفٓٓف: أدلة لىقض البصريٓف؛

 :رِ اعِ الش   ؿِ كْ قَ فْ  (1)لمتعظيـ التصغٓر كركد الككفٓٓف هف هف إثبات فقد أكرد ابف جهاعة -

ا ب يٍل ش  ي ق  ج  ـ   ق  ٌ  ف و   ك ف  تال ر أس  ل 

 

   ً م غ ػػػػ ػػػػػال   ل ت ب  ت ع ه  ت ػػػػػى ت ك ػػػػػل  و  ح 
 (2) 

 
 :(4)عِ فْ مَ بِ  تَ ْٓ البَ  (3)ْ(ىِ غْ هُ ال)ْ فِ  دَ شَ ىْ أَ كَ 

ػػػػػػػػػػاه خٍ  يػػػػػػػػػػٍل ش  ب  ػػػػػػػػػػق  ج  ي   ً  ىال ػػػػػػػػػػت   ف  ل ػػػػػػػػػػ ف و 
 

ػػػػػػػػػػت  ف  ل    ػػػػػػػػػػال ً  ى  ت ع ه  ت ػػػػػػػػػػى ت ك ػػػػػػػػػػل  و   ح 
 

 . ًُ هُ ٌِ كْ ُٓ  اهَ  كفَ لُ كِّ ؤَ يُ كَ  ،ؾَ لِ ذَ  كفَ رُ كِ ىْ ُٓ  كفَ يُّ رِ ْص البَ كَ 

 : الّشعرّية الّضرورة   هف جهاعة   ابف   هوقف   .7

 ابف يقكؿ القياس، هخالفة ٓجكز لمشاعر ساقطًا. فٛ كاف شعرٍ  فْ ٌذا ُكِجدَ  كهتِ
ف القياس َٓبيحً هاب ٓىطق أف لً اْضُطر  جاز إذا الشاعر أف كاعمـ: "ٌػ(392جىْ)ت:  بً َِٓردْ  لـ كا 
 .5"سهاع

ًُ  هكزكىاً  كٛهاً  كاف لها الشعر اعمـ أف"الجهٍكر:  الضركرة برأؼ فْ عصفكر يقكؿ ابف  ُْٓخِرُج
 ٓجكز ٚ ها فيً لعربا أجازت الشعر، طريق عف كَيحُٓمً الكزف، صحة عف هىً فيً كالىقُص  الزيادةُ 
كا إلِ الكٛـ، فْ  .6"الضرائرُ  فيً ُأِلَفْت  هكضعٌ  ٖىً إليً؛ ُيضطركا لـ أك ذلؾ ُاْضُطرُّ

 الضركرة:  عمِ الهّطرد تخالف التْ اٖبيات تخريج يكثر هف جهاعة ابف كلذا ىرػ 

                                                           

ر اٖكـ فْ اٖهثاؿ كالحكـ ( الٓكسْ،(1  .(1/89)ج ٌز
  .81سبق تخريجً، ص (2)
 .(1/181)ج هغىْ المػػػبػػػٓػػػب ،ابف ٌشاـ (3)
  .81سبق تخريجً، ص (4)
 . (2/331بف سٓدي، الهحكـ )جا (5)
 .(13ابف عصفكر، ضرائر الشعر )ص (6)
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ًُ ب  :الشارح قكؿكها فْ حاشٓتً عمِ  - ها ٓخػرُج سػكػ الهحػدكِد[: فيػً كفيهػا بعػدي اسػتعهاُؿ ]أرَدَف
لػػِ جػػكاِز ذلػػؾ ذٌػػب الػزجػاجػػػْ ًٛ(، كا  ًٚ كفػػاع كأكثػػَر  ،، كاختػػاري ابػػػػُف هػالػػػػؾٍ )سػػكػ( هتصػػرَفًة: )هفعػػك

ِد عميػً ىظًهػا كىثػًرا، كهػذٌُب سػػٓػػبػػكيػػػً كالجهٍػكِر: أى ٍػا ظػرُؼ هكػاٍف هػٛزـٌ لمى صػِب، ٚ  ،ِهَف الشػكٌا
ركرِة.  ٚ  فْ الض   َٓخُرُج َعْف ذلَؾ إ

ِعِٓف، هَ ككها فْ قكلً: ) - ، كتٍٓئػُة العاهػِل لمعهػِل، كفيً إعهاُؿ العاهِل الض  َع إهكاِف العاهػِل القػكؼِّ
ٚ  فْ ضركرٍة، أك قمٍٓل هف الكٛـ ًُ عىً، ككل  هىٍها غُٓر جائٍز إ  ...(.ثـ َقَطَع

ْمَزـُ ِهِف ككها فْ قكلً: )... - ـَ ُيحتهل لمضركرة، ٚك َٓ : إْف سِم ًٛ ْفَعٍل( هث ٌِ بأف  اٚستثقاَؿ فْ )
ًُ اغتفاُر ها ٚ ضركرَة إليً ٌذا اْغِتَفاِر ها ٚ هىدكحةَ    ...(.عى

 بالشعر؛ إلثبات قاعدة: كإثبات هجيء الهصدر عمى زىة هفعوؿ: استشٍاد ابف جهاعة .8
  :رِ اعِ الش   ؿِ ك قَ ([ كَ اجً رَ خْ هُ  ًُ تُ جْ رَ خْ )أَ  :كَ حْ ]ىَ  :عمِ  َقْكِؿ الشارححاشٓتً كها فْ  -

ى اا ػػػػػػػب ح  ه ص  ػػػػػػػاى ا و  س  ػػػػػػػد  س    ه ه  ه  ل ح 
(1) 

 
 ...    ...    ...    ... 

 
 اىَ حَ بِ ْص هُ  رِ ْٓ خَ الْ بِ  (،ًُ اهَ هَ كتَ  2ـِ جْ الى   ُخفكؽَ  يؾَ آتِ ) :دِّ ِ حَ مَ عَ  ،اىَ احِ بَ ْص إِ  تَ قْ كَ كَ  ،اىَ ئِ اسَ هَ إِ  َت قْ كَ  :ؼْ أَ 

 .ااىَ سَ هْ هَ كَ  ،ْبِّ رَ 
حٓث كرد عمِ زىة اسـ  (؛الهجربككإثبات هجْء الهصدر عمِ زىة اسـ الهفعكؿ، كها فْ: ) -

  :َكَقاؿَ  .(التجربة) :أؼ ؛الهفعكؿ، كالهراد بً الهصدر
ػػػػػػػػ هوىػػػػػػػػات  ق  ذ   د  ق ػػػػػػػػو   ػػػػػػػػب   ةً ر  ه  ػػػػػػػػ د  ع   ةٍ ر  ه 
 

ػػػػع    ػػػػ يػػػػاف  ب   ـ  م  ػػػػع   ء  ر  اله  ػػػػاله   د  ى   (3)ب  ر  ج 
 

اسـ الفاعل فْ  كجاء الهصدر بمفع، كها فْ قكلً: )بمفع اسـ الفاعلككإثبات هجْء الهصدر  -
 :ؽِ دَ زْ رَ الفَ  ؿِ كْ ْ قَ فِ كَ  ،ااهً يَ قِ  :ؼْ أَ  (؛اائهً قَ  ـْ قُ ) :قكلٍـ

                                                           

 ( ٌذا صدر بٓت، كعجزي: 1)
اَىا   ... ... ... ...  ِباْلَخِْٓر َصب َحَىا َربِّْ َكَهس 

      ُّْ دٓػكاف أهّيػة بػف ، بػف أبػْ الّصػمتا: . اىظػر البٓت ٖهية بف أبْ الصمت عمِ ]البسيط[، كاف ْٓىَشػدي الى ِبػ
شػػػرح  السػػػٓرافْ،ك ، (1/264)ج هعػػػاىْ القػػػرآف ،لفػػػراءكا، (4/95)ج الكتػػػاب ،سػػػٓبكيًك ، (62)ص ْ الّصػػػمتأبػػػ

 ، (1/248)ج البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدبك ، (2/338)ج أبيات سػِػٓػػَبػػَكيػْػً
 .ا كفْ كقت إهسائىاالشاٌد فيً: عمِ أىً جعل )الُهْهَسِ كالُهْصَبح( لمزهاف. أراد: الحهد  فْ كقت إصباحى   
 شػرح الهعمقػات السػبع لزكزىػْ،ا( آتيؾ خفكؽ الػىجـ كهقػدـ الحػاج، أؼ: كقػت خفػكؽ الػىجـ ككقػت هقػدـ الحػاج. (2

 .(111)ص
ر اٖكـ فْ اٖهثاؿ كالحكـ، قالً بعض بىْ هازف ِهَف ]الطكيل[. كبٛ ىسبة: فْ شرح دٓػكاف الحهاسػة، 3) ( فْ ٌز

ًُ: )الهجرب(؛ حٓث كرد عمِ زىة اسـ الهفعكؿ، كالهراد بً الهصػدر؛ أؼ: ٌػ(. الشاٌد فيً قَ 502التبريزؼ)ت ْكُل
ػػر اٖكػػـ فػػْ اٖهثػػاؿ  الٓكسػػْ،ك ، (1/286)ج شػػرح دٓػػكاف الحهاسػػة أبػػْ تهػػاـ اىظػػر: التبريػػزؼ، .)التجربػػة( ٌز
 . (1/238)ج كالحكـ
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م ػػػ ػػػم ًهاح   ىع  ٌ ر  ه س  ـ  الػػػد  ػػػت  ػػػٍة ال أ ش   م ف 
 

ـ   ػػػػػال  ر  ك  و  ػػػػػف  ف ػػػػػي  ز  ار ًجػػػػػا ه   (1) و ال  خ 
 .(2)("ـُ تِ شْ أَ  َٚ )ِ مَ عَ َهْعُطكًفا  ًُ مَ عَ جْ َٓ  فْ أَ  ادَ رَ أَ  ،اكجً رُ خُ  جُ رُ خْ  َٓ َٚ كَ  :ٓرُ دِ قْ الت  " :سػِػٓػػَبػػَكيػْػً اؿَ قَ  

]بحػػذؼ  :عمػػِ  َقػػْكِؿ الشػػارححاشػػٓتً ، كهػػا فػػْ اٚسػػتفٍاهية فػػْ حػػاؿ الجػػر)هػػا( إثبػػات ألػػف كك -
 : (3) حسافألفٍا[ جاء فْ الشعر إثبات ألف اٚستفٍاهية فْ حاؿ الجر كقكؿ 

عمِ  َقْكِؿ حاشٓتً ، كها فْ ضٍ كَ كف الهىصكب بغٓر عِ هف العرب هف يقف عمِ الىُّ ٘ثبات أّف  -
يسػػػتفاد هىػػػً أف هػػػف العػػػرب هػػػف يقػػػف عمػػػِ الىػػػكف  ]كأهػػػا فػػػْ حػػػاؿ الىصػػػب فكالصػػػحيح[ :الشػػػارح

 : (5)قكلً ِ الهتىبْىَ عميً بَ  :(4) كقد حكِ ذلؾ أبك الحسف أهدؼ ،الهىصكب بغٓر عكض

ٌك  (6)] كِزَيـ[ :عمِ  َقْكِؿ الشارححاشٓتً هف أبىية اٚسـ الثٛثْ، كها فْ  )الِفَعل(٘ثبات بىاء  -
 : ِء، كفتِح العِٓف: صفة. كشاٌُدُي قكُؿ الى ابغةبزاؼ كهثىاة تحتية هثاؿ )الِفَعل( بكسِر الَفا

  

                                                           

 . 131سبق تخريجً، ص (1)
   .(1/346)ج الكتاب ،سٓبكيً (2)
 شػػػػرح اٖشػػػػهكىْ ،اٖشػػػػهكىْ(، ك 324) ًدٓكاىػػػػ ،حسػػػػاف بػػػػف ثابػػػػت سػػػػاف بػػػػف ثابػػػػت. اىظػػػػر:هػػػػف ]الػػػػكافر[. لح (3)

 .(2/217)ج ٌهع الٍكاهعالسٓكطْ، ، ك (3/758)ج
 لػػً الكتػػاب، هػػف راكيػػة، بػػاٖدب، عػػالـ: القاسػػـ أبػػك أهػػدؼ، يحٓػػِ بػػف بشػػر بػػف الحسػػف (ٌػػػ370ت)أِهػػدؼ (4)

 ككىػػاٌـ الشػػعراء، أسػػهاء فػػْ( كالهختمػػف الهؤتمػػف) كتبػػً: هػػف. بالبصػػرة ككفاتػػً كهكلػػدي آهػػد هػػف أصػػمً .شػػعر
 فػػْ( كالهشػػترؾ الخػػاص)ك ،(البحتػػرؼ  شػػعر هعػػاىْ)ك ،(تهػػاـ كأبػػْ البحتػػرؼ  بػػٓف الهكازىػػة)ك كأىسػػابٍـ، كألقػػابٍـ
 اهػرغ  شػعر تفضػٓل)ك ،(الشػعر ىقػد كتػاب فػْ جعفػر بػف قداهػة غمػط تبٓػٓف)ك ،(الهىظـك ىثر)ك الشعر، هعاىْ
 (،2/847)جهعجـ اٖدبػاء . ياقكت الحهكؼ، (شعر دٓكاف)ك ،(كأفعمت فعمت كتاب)ك ،(الجاٌمٓٓف عمِ القيس

 .(2/185ج) (، كالزركمْ، اٖعٛـ1/500)بغية الكعاة السٓكطْ، ك 
( هف ]الكافر[. لمهتىبْ، ككاف سٓف الدكلة بف حهداف يشرب فأذف الهػؤذف فكضػع سػٓف الدكلػة القػدح هػف ٓػدي، 5)

 ؼ بعدي:كقاؿ الهتىبْ ٌذا البٓت كالذ
ٌَُك َقاِسْ ْف َفَها أْذَكْرَت َىاسْ ... ٚك َلٓ ْىَت َقْمَبًا َك  أٚ أذِّ

ًِ ِبَكاسِ   ٚك ُشِغَل اِٖهُٓر َعف الهَعالْ ... كَٚ َعف َحقِّ َخِمِق
 (.1/308)ج السفر اٖكؿ ،شرح هعاىْ شعر الهتىبْ ،اىظر: ابف ا٘فمٓمْ

ف اسها كػ)ِعَىب(، كصفة كػ)ِزَيـ(، لهتفػرؽ، ك)ِعػًدػ( فػْ: )قػـك ِعػًدػ(؛ ( )ِفَعل(، بكسر الفاء كفتح العٓف، كيكك 6)
 .(1/206أؼ: أعداء، ك)هكاف ِسًكػ(؛ أؼ: هستٍك. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج

ػػػػػػػػػ ـ  ا ق ػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػى ه  ػػػػػػػػػي   ا  يـ  ئ ػػػػػػػػػي ل  ى  ه  ت  ش 
  

 

ػػػػػػػػػػػػػػػت   يػػػػػػػػػػػػػػػرٍ ز  ى  خ  ك    ػػػػػػػػػػػػػػػي ر  ف ػػػػػػػػػػػػػػػ غ  ر  ه   اد  ه 
 

ف   أال   ػػػػػػػػػػػػػػػا أذّ  ت   ف ه  ػػػػػػػػػػػػػػػر  ك    ى اسػػػػػػػػػػػػػػػي أذ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػت   وال  ػػػػػػػػػػػػػػاً  ل ي ى  ب  ٌ ػػػػػػػػػػػػػػو   ق م  ػػػػػػػػػػػػػػي و    ق اس 
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ـ  واحػػػػػػػػدةً  ػػػػػػػػاٍؿ ث ػػػػػػػػ ث  ل ي              بات ػػػػػػػػت  ث ػػػػػػػػال 
    
 
 
 

ػػػػا  ي ه  ػػػػز اًل ز  ػػػػي ه ى  ب ػػػػذ ي الهجػػػػاز  ت راع 
(1) 

ك ُهْسَتْدَرٌؾ عمِ قكِؿ سػػٓػػبػػكيػػً  ٚ  فْ أؼ: ُهَتَفرَِّؽ الى باِت. ٌك ًٛ( جاء صفًة إ ًُ؛ أؼ: )ِفَع ، ٚ َىْعَمُه
ك: )َقْكـٌ ِعدَ حرٍؼ ُهْعَتلٍّ ُْٓكَصُف  ًِ ػً بً الَجْهُع ٌك )ِقَيًها(، ك)ِسَكًػ( لكْف  -أيضًا  -(، كهه ا اْسُتْدِرَؾ عمي

ـٍ( َها بأَف )ِقَيًها( فْ اْٖصِل َهْصَدٌر َهْقُصكٌر ِهْف )ِقَيا ٌِ  .ُأِجَٓب َعْف إٓراِد

ثباتػػً: أصػػكؿ كزف الكمهػػة، أك هٓزاىٍػػا بػػػ) - عمػػِ َقػػْكِؿ حاشػػٓتً فػػْ  ، كهػػا(، كال ػػٛـِ ، كالَعػػْٓفِ الفاءِ ٘ك
ا بػػػػ)فاٍء(،  ]فكضػػػعكا لػػػذلؾ لفػػػَع )فعػػػل([؛: الشػػػارح ٍَ َؿ ُأُصػػػكِل ػػػا َراُهػػػكا َكْزَف الكمهػػػِة قػػػابمكا: )أك  أؼ: َله 

ًىػػا(،  ُُٖصػػكِؿ( )َفػػاًء(، ك)ثاىٍٓػػا( )َعْٓ ُؿ ا : )أك  َْ ـٍ(؛ فمٍػػذي الهقابمػػِة ُسػػهِّ ػػا بػػػ)ٚ ٍَ ػػا بػػػ)َعٍْٓف(، كَثالَث ٍَ ك)ثاىَٓ
ُْٓف، كال ػٛـُ( ك)ثالُثٍا(  ا( إْف كػاَف كهػا سػيأتْ، كيسػاكؼ: )الفػاُء، كالَعػ ٍَ ا، كَخاِهُسػ ٍَ )ًٚها(، ككذا: )راِبُع

ـِ كالت ػْأِخِٓر، كهػا سػيأتْ؛  ػا فػْ الت قػدي ٍَ ا: ِهْف )َحَرَكٍة كُسػُككٍف(، ككػذا فػْ َهحمِّ ٍَ ُأُصكَؿ الكمهِة فْ حاِل
   :َفُْٓكَزُف )ُعْصَر( ِهْف قكِؿ أبْ الى ْجـِ 

ؾ  اىعصر ً  الب اف  واله س  ى  ر  ه   (2)لو ع ص 

ا؛ ٖف  حاَلٍا ِعْىَد الكزِف السككفُ بسككِف )ابػ)ُفْعَل(  ًُ )ُعِصَر( بكسٌر ْف كاَف َأصُم ككذا ، لَعِْٓف(، كا 
 ُْٓكَزُف )ِجِمد( ِهْف َقْكِؿ أَخِر:  

ب تٍ  ب ًا أل يهًا ب س  ر  ا ض  م د  م ع ج  الج   ... ... ... ...   (3) ي 

ْبُت( بكسر الهٍهمة جمكد البقر،  بػ)َفِعَل( بكسر )العٓف(؛ ٖف   حاَلٍا عىد الكزف الحركة، ك)السِّ
ـُ( ـُ(؛ )ُْٓكِل ْمَعُج( كػ)َيْعَم  .ك)َٓ

ر  وكها في إثباتً ىيابة ) - ( ب ال ك س  ع اؿ  ت ح  الت اء  عف ), التّ ف  ( ب ف  ع اؿ  كلـ َْٓىِسِب البَٓت لصاحبً: , الت ف 
ٌذا فْ )الت ْفَعاِؿ( ِبَفْتِح الت اِء، َأه ا)التِّْفَعاِؿ( ِباْلَكْسِر َكػ)التِّْبَياِف(؛ َفَمْيَس كها فْ قكلً: )...

                                                           

 الجػػػػػيـ الشػػػػػٓباىْ،(، ك 109)صالىابغػػػػػة الػػػػػذبياىْ دٓػػػػػكاف  ،الىابغػػػػػة لمىابغػػػػػة: اىظػػػػػر:البٓػػػػػت هػػػػػف ]البسػػػػػيط [،  (1)
 .(2/81)ج

 الػػهخػػّصػػػػػػػػص ابػػػػػف سػػػػػٓدي،ك ، (1/24)ج الهىصػػػػػف ،]الرجػػػػػز[، ٖبػػػػػْ الػػػػػىجـ. اىظػػػػػر: ابػػػػػف جىػػػػػْ( البٓػػػػػت هػػػػػف 2)
 .(4/335)ج

 ( البٓت هف ]البسيط[ لعبد هىاؼ بف عبد الجربْ، كصدري: 3)
 إذا تجرد ىكٌح قاهتا هعً   ... ... ... ...

ٌُػػَك ٚتِّبػػاِع َحَرَكػػِة )َفػػا ـ( ِإى َهػػا   ٛ ء( اْلِفْعػػل، ككسػػر الػػٛـ ضػػركرة؛ ٖف  لمشػػاعر أف يحػػرَؾ )اْلِجِمػػَدا(: الكسػػر ِفػػْ )الػػ
 لسػػاف العػػرب ابػػف هىظػػكر،ك ، (1/88)ج الػػهخػػّصػػػػػص ،السػػاكَف فػػْ القافيػػة بحركػػة هػػا قبمػػً. اىظػػر: ابػػف سػػٓدة

 .(7/45)ج البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدبك ، (3/124)ج
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ٌَُك اْسـٌ ُجِعَل َهْكِضَع اْلَهْصَدِر، َكَقْكِلؾَ  ى َها  ـ  َتْجَعُل )َغاَرًة( َهْكِضَع َهْصَدًرا، َكاِ  : )أََغْرُت ِإَغاَرًة(، ُث
ًُ )التِّْمَقاُء( ُتِريُد )المُّْقَياَف( َكَها َقاؿَ   :)ِإَغاَرٍة(، َكِهْثُم

ي   ػػػػػد  ٌ ػػػػػل  ت ػػػػػأ ت ي ه واع  ؾ   ػػػػػر  ي  ػػػػػت  خ   أه م 
 

ػػػػػل    ً  األ ه  ػػػػػر  عػػػػػف ت مقائ ػػػػػ فػػػػػاليوـ  ق ص 
 (1) 

 
( )ف ع ل ( هػف الفعػل - ر ة  )ع ي ف  س  م ب  ك  ْف  :عمػِ َقػْكِؿ الشػارححاشػٓتً : كهػا فػْ وكإثباتً جواز  س  ]كا 

 ًُ ـِ  ٚ ُيشػاِرُؾ اْٚسػـَ  لـ َيُكْف كذلَؾ كػ)َكِتٍف([ الِفْعُل فإى ػ ّىهػا لػً َفػْرٌع كاحػٌد -ا أيًضػ –فػْ ٌػذا الِقْسػ ، كا 
ًِ َهَع َبقاِء َفْتَحةِ  ؛ فىحك: )َعْمـ( ٓجكز تسكُٓف ِٚه ًِ ك سمُب كسرِت ُّ ىََػيْ ﴿العِٓف. كقد ُقػِرَغ شػاذًّا:  ٌك ه ٍَ

 ًْ ُٓ ٌِِْ  ُّ ََ يَْصتَِْتُِطَُٔ ِي  : كقاؿ الشاعر ,(2) ﴾اَّلا

ر   ػػػػج  ر  كهػػػػا ض  ػػػػج  ً  ي ض  ػػػػ ٌ ج   بػػػػازؿ  فػػػػإف أ
    
 
 
 

ػػػػػػ  ت  ص  ػػػػػػر  ب  ـ  د  ػػػػػػف  األ د  ً   اي  ت  ح  ف  ه  ػػػػػػ  (3)وغ ار ب 
 

ر ة (: بالشعر الفصيح؛ هؤّكًدا ها قالً اعتداد  ابف  جهاعة   .8  ٍ ه  ٍد ف ي )الج  ي  ر  َلْيَس ِلُهَكل ٍد َأْف " اب ف  د 
، َكَلْك ُأِجَٓز َذِلَؾ َلُقِمَب  ًِ ٚ  َها َبَىِت الَعَرُب َكَتَكم َهْت ِب َْ َذِلَؾ ِإ َٛ َتْمَتِفْت ِإَلِ َها َجاَء َْٓبِى ـِ َف َٛ َأْكَثُر الَك

ًِ ِشْعٌر َفِصيٌح" ٚ  َأْف َِٓجَْء ِب ًُ ِإ ـْ َتْسَهْع   .(4)ِهه ا َل

هه ا  يؤكد هىٍج البصرييف: في أّف الذي ي سهع في الىثر, وال يسهع في الشعر؛ أىً .31
رّ ف وى   وا ًي ح  ط ر  عر  إذا اض   :في الشّ 

ِّْ لـ ٓجْئ إٚ  عضرفكط :ِ َقْكِؿ الشارحعمحاشٓتً كها فْ  -  إلِ آخري[ استدراؾ  ]كهف الخهاس

                                                           

الشػاٌد: ]هػف شػكارد اٖكزاف[: ِتْفعػاؿ: كَتفعػاؿ: لػـ ٓػرد  ( فْ )ؾ( عػف تمقائػؾ. البٓػت عمػِ ]البسػيط[ لػػ)الراعْ(.1)
فػْ كػٛـ العػرب صػفة ٚك اسػـ عمػِ كزف تفعػاؿ بكسػر التػاء إٚ بضػعة عشػر حرفػا. هىٍػا: رجػل تكػراـ. كتمقػاـ 
)عظيـ المقـ( . كتجفاؼ لمدابة. كتهثاؿ. كرجل تهساح )أؼ كذاب( . كتىباؿ )قصٓر( . كتمعػاب )كثٓػر المعػب( 

رؼ، الصػػػػػػحاح ك  (،4/84)ج الكتػػػػػػاب ،كتبيػػػػػػاف فهصػػػػػػدراف فػػػػػػْ القػػػػػػرآف. اىظػػػػػػر: سػػػػػػٓبكيً . أهػػػػػػا تمقػػػػػػاء الجػػػػػػٌك
 أسػػاس البٛغػػة ،الزهخشػػرؼ ك ، (1/10)ج شػػرح دٓػػكاف عىتػػرة التبريػػزؼ، عىػػد:، كلعىتػػرة بػػف شػػداد (6/2484)ج
 .(2/82)ج

 .[83( ]الىساء:2)
 .(217)ص دٓكاف اٖخطل ،اٖخطلهف ]البسيط[  (3)
 .(2/1192)ج هٍرة العربج اْبِف دَرْيٍد،( 4)
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ـ عمِ الخهسة َهْرُطكؿ) :(1)عمِ اقتصاٌر َؿ لـ ُيْسَهْع َقطُّ  (،كقرعبٛىة، كُدْرداِقس ،س   كَرّد بأف  اٖك 
عِر إذا ـْ هه ا ُيَحرُِّفكَف فْ الشِّ ْعِر كٌُ ى ها ُسِهَع فْ الشِّ كا إلِ فْ َىْثٍر كا   :(2)قاؿذلؾ،  اْضُطرُّ

ل   ب ح  ج ور  (3)ب س  ف ي ف  ع ي س  الد 
(4) 

ىها ٌك  ( َسَهْرُطكؿ) ًفا هفيهكف أف يككف هحرّ ( كؿَسَهْرطُ )فكذلؾ  (،ِقَهْطر)بهىزلة  (ِسَبْحل)كا 
  (.عضرفكطػ)ك

 , هع عدـ ىسبتً لصاحبً. -أحياًىا -ال يذكر تتهة البيت .11

ًٚ عمِ هعىِ: )فاعل(، ك)تفاعل(: كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: كها ىقل عف ابف عصفكر - ، دا
ًُ[ َسه ِ أيًضا -جُٓئ ]كي ًُ )َتَفاَعَل( َحاِصٌل َل َر أف  الهعىِ الذؼ اْشُتق  ِهْى ٍَ ؛ ِلَُٓدؿ  عمِ أف  الَفاِعَل َأْظ

ًُ فْ َحاٍؿ ليس فَٓذِلَؾ اْبُف ُعْصُفكرٍ  (؛ قاؿ: كٌَُك أْف ُِٓرَيَؾ أى  ـَ ا ٍَ   :(5)ٍا، كَأْىَشدَ : )ا٘ٓ

                                                           

 كَخْىَدِريس. -5كَقَبْعَثَرػ،  -4كَقْرَطُبكس،  -3كُخَزْعِبٓل،  -2عضرفكط،  -1أبىية الهزيد الخهاسْ:  (1)
ػػْ دكيبػػة أكبػػر هػػف الكزغػػة،  -1 ك)ُخَزْعِبٓػػل(:  -2)عضػػرفكط(: ذكػػر الِعظػػاء جهػػع: )عظػػاة(، ك)عظايػػة(، ٌك

ية، أك ىا -3لمباطل،  ك)َقَبْعَثَرػ(: لفصٓل هٍزكؿ، كقٓل: لػػ)جهل  -4قة شدٓدة أك عظيهة، ك)َقْرَطُبكس(: لمدٌا
 .(1/224ج) الشافيةك)َخْىَدِريس(: لمخهر القديهة. اىظر: الرضْ، شرح  -5ضخـ(، 

( لمعجاج: هف الرجز: هف )ِسَبْحل(، الشاٌد: أسكف الباء، كحرؾ الحاء، كغٓر حركة السٓف. اىظػر: ابػف جىػْ، 2)
 .(2/341الخصائص )ج

ى ها ٌك )ِسَبْحل( بهىزلػة )ِقَهْطػر(. ابػف عصػفكر، الههتػع فػْ 3) ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )سجل(، كفْ )ـ(: )سيحل(. كاِ 
 .(114التصريف )ص

( فػػْ )ط(: )عيسػػػجكرؼ(: )َىاَقػػػة َعْيَسػػػجكر(: اْلَيػػاء َكاْلػػػَكاك زائػػػدتاف. الكريهػػػة الىسػػب. كصػػػف لمىاقػػػة. ك)عسػػػَجر 4)
سد. الىاقة العظيهة الجاىبٓف. اىظػر: ابػف دريػد، جهٍػرة الرجُل(: ِإذا ىظر ىظًرا َشِدًٓدا ْٖ ، َكأْكثر َها ُيستعهل ِفْ ا

 .(114، كابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص(2/1137)ج المغة
( هف الرجز: لػ)أرطاة بف سٍّية(، كها فْ سهط الٕلْ فْ شرح أهالْ القػالْ، أّهػا فػْ  لسػاف العػرب: قػاؿ ابػف 5)

، كُيػركػ برؼ: ٌذا الرجز ٓرك  ّْ ػاغاِى ك الهشٍكر، كفْ تػاج العػركس: َقػاَؿ الص  ػ لػ)عهرك بف العاص(، قاؿ: ٌك
ْىػػد.  ٌِ : إّىػػً لُهسػػاِكِر بػػِف  ّْ َْٖعرابػػ ػػد ا ، َكَقػػاَؿ َأُبػػك ُهَحه  ّْ ّْ الحػػارث ًُ، كلمى جاِشػػ ػػاج، َكَلػػْيَس َلػػ  ،اٖىدلسػػْ اىظػػرلمعج 

 ،الزبٓػدؼك ، (5/172)ج لسػاف العػرب ابػف هىظػكر،ك ، (1/299)ج سهط الٕلْ فْ شرح أهالْ القػالْ البكرؼ،
 .(14/114)ج تاج العركس
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ر   ز  ه ا ب ي ه ف  خ  ت  و  ر  از   (1)إذا ت خ 
ِدِي    ًُ )َتَفاَعَل( ٌك َهْصَدُر ُهَجر  كالَخَزُر: ِضُٓق الَعِْٓف َهَع ِصَغِرٌَا، كالُهَراُد ِبالَهْعَىِ الذؼ اْشُتق  ِهْى

 ًُ ٍْ (2)كها يفٓدي قكُل َر الَج ٍَ ًُ َأْظ ٌََل( ِزيَد َأى   َل. . َفَهْعَىِ )َتَجا
  :رُ اعِ الش   اؿَ قَ كَ ([ ...اجً رَ خْ هُ  ًُ تُ جْ رَ خْ )أَ  :كَ حْ ]ىَ ككها فْ حاشٓتً عمِ قكؿ الشارح:  -

ػػػػػػػا س  ػػػػػػػد  س    ه ه  ه  ى ال ح  ػػػػػػػب ح  ه ص  اى ا و 
(3) 

 
 ...    ...    ...    ... 

 اىَ حَ بِ ْص هُ  رِ ْٓ خَ الْ بِ  (،ًُ اهَ هَ كتَ  4ـِ جْ الى   ُخفكؽَ  يؾَ آتِ ) :دِّ ِ حَ مَ عَ  ،اىَ احِ بَ ْص إِ  تَ قْ كَ كَ  ،اىَ ئِ اسَ هَ إِ  َت قْ كَ  :ؼْ أَ  
 .ةِ بَ رِ جْ الت   دَ ىْ عِ  :ؼْ أَ ؛ ااىَ سَ هْ هَ كَ  ،ْبِّ رَ 

هها يشق عمِ طالب العمـ فْ البحث عف البٓت لبيت(, قد يكتفي بقولً: )كها جاء في ا .37
الهقصكد، كلكف ىعذري بأف الحكاشْ تككف فْ الغالب هقترىة، كهٛصقة، كهٛزهة لمهشركح، 

 ، كهثاؿ ذلؾ: كلمهتف، أك ٖىٍـ قديًها كاىكا يحفظكف الهتكف، كها ٌك الحاؿ هع ألفية ابف هالؾ

ًُ ]ها كاف فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح:  َى   ارٌ عَ شْ إِ  يًِ فِ  [يـِ ظِ عْ مت  لِ  ًُ ؼ لَ الذِ  ٓرِ ْصغِ تَ لِ  ؿُ اكَ تىَ  ُٓ َٚ  ِٖ
ٌِ لد  ا) ٓرُ غِ ْص تَ  ًُ ىْ هِ كَ  :كاالُ قَ  ،ْ  كفِ كُ  بٌ ٌَ ذْ هَ  كَ ٌُ كَ  ،يـِ ظِ عْ مت  لِ  كفُ كُ يَ  اهَ  رِ ْصِغٓالت   فَ هِ  ف  أَ بِ   .تِ ْٓ ْ البَ فِ  (يةِ ا

]... ...  ...  ...     ...  ...  ...  ...[ 
   :(5)بَٓت لبٓد ككاف الهقصكدُ 

                                                           

 :كفٍٓا( 1)
 ِإذا تخاَزْرُت َكَها ِبْ هف َخَزرْ 
 ثـ  َكَسْرُت العَٓف ِهف َغِْٓر َعَكرْ 
 َكَجْدَتىْ َأْلَكػ َبعَٓد الُهْسَتَهرّْ 

ْمُت هف َخٍْٓر َكَشرّْ   َأْحِهُل َها ُحهِّ
 .(14/114)ج تاج العركس ،الزبٓدؼ

 ( َقَصَد: )قكؿ الشاعر(.2)
 .102سبق تخريجً، ( 3)

 شػرح الهعمقػات السػبع لزكزىػْ،ا( آتيؾ خفكؽ الػىجـ كهقػدـ الحػاج، أؼ: كقػت خفػكؽ الػىجـ ككقػت هقػدـ الحػاج. (4
 .(111)ص

 ( ىص الجاربردؼ: )كقكؿ الشاعر )لبٓد(: ]الطكيل[(5
َيٌة َتْصَفرُّ  ٍِ  هىٍا اٖىاهل ككل أىاس سكؼ تدخل بٓىٍـ ... ُدَكْي

ية أكبر هىً؟! ٚك التصغٓر الػذؼ لمشػفقة، كهػا يقػاؿ: )يػا بىػْ(،  ية، كالهراد بً الهكت، كأؼ دٌا الشاٌد: صغر الدٌا
ِة(. اىظر: لبٓػد ية إذا كاىت عظيهة كاىت سريعة الكصكؿ؛ َفالت ْصِغُٓر؛ ِلَتْقِمِٓل الُهد   ،كأجٓب عف اٖكؿ بأف الدٌا

 ، كشػػػػآٌف هجهكعػػػػة الشػػػػافية شػػػػرح الشػػػػػارح(1/232)ج جهٍػػػػرة المغػػػػة دريػػػػد،ابػػػػف ك ، (132)ص دٓػػػػكاف لبٓػػػػد
 . (327)ص
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ىسبة األبيات ألصحابٍا, إف لـ يأت بٍا الشارح, ولكىً وقع فيها وقع فيً الشارح  أكثر هف  .31
ٌََذا الَبُْٓت فبعٓد ذلؾ أتِ ببٓت شعر لـ ٓىسبً لصاحبً، كلكىهرة,  ً هعذكر؛ فمـ َْٓثُبْت َأْف ُىِسَب 

ذا ٓدّؿ عمِ دقتً فْ البحث،  ٍَِها، كها ٌك هكضح فْ الحاشية، ٌك َْصَحاِب كالبُٓت الذؼ َبْعَدُي ِٖ
 كالىقل، كالتكثٓق:

ٌَْرَهةَ كها فْ حاشٓتً عمِ قكؿ الشارح:  - ًُ  ]كقكُؿ آَخر[ ٌك اْبُف  ًُ الُقْطُب الر اِزؼُّ (1)َْٓرِثْ اْبَى  . قال
ِهُٓر فْ )ُتْرَهِ( ِلْمَغَكاِئِل( فالت اءً  ٌِْ(، كج ،فْ )كأْىَت( َهْفُتكَحٌة، كالض  َكا ْ: )الد  ِهْف  -أيًضا –اء ٌك

 :(2)رِ اعِ الش   ؿُ كْ ٌذا الَباِب: قَ 
راب    أع وذ  با هف الع ق 
د  األذىاب    (3)الشائالت  ع ق 

اِئَمةَ   . أراَد الَعْقَرَب الش 

ًقاككها فْ قكلً، كىقمً: ) -  ٛ ًُ كَتَهم َق لً َتَهمًُّقا كِتِه ػػرؼ: "يقاؿ: َتَهم َق ًِ  قاؿ الجػػٌك َد ِإَلْي إذا َتَكد 
"ًُ  :، قاؿ(4)َكَتَمَطَف َل

                                                           

 ( كأىت بهىتزح هف كذا أؼ ببعد هىً؛ قاؿ ابف ٌرهة ٓرثْ ابىً:1)
ّـِ الرِّجاِؿ، ِبُهْىَتَزاحِ   فأىَت، ِهَف الَغَكاِئِل، ِحَٓف ُتْرَهِ، ... كِهْف َذ

ًُ َأْشػػَبَع َفْتَحػػَة الػػز اِؼ َفَتكَ  ّٚ أى ػػ َِٖلػػُف. اىظػػر: االزهخشػػرؼ إ لسػػاف  ابػػف هىظػػكر،ك ، (2/261)جأسػػاس البٛغػػة  ،ل ػػَدِت ا
 .(2/614)ج العرب

 ضػػػرائر الشػػػعر عصػػػفكر، ابػػػفك ، (8/425)ج الهحكػػػـ ابػػػف سػػػٓدي،ك  عىػػػد:( هػػػف ]الرجػػػز[، لػػػـ ٓىسػػػب لشػػػاعر 2)
 .  (487)ص هغىْ المػػػبػػػٓػػػب ،ابف ٌشاـك ، (32)ص

 .[28الىبأ:] :﴿َكَكذ ُبكا ِبآَياِتَىا ِكذ اًبا﴾-جّل َكعزّ -ػ)العقرب(: )عقراب(، َكهثمً: َقكؿ هللا ( ألف ا٘قحاـ فَْ َقْكلٍـ ل3)
ك كاِحٌد؛ ٖىً عمِ الِجْىِس. الشاٌد: أراد )العقرب( فأشبع فتحَة الّراِء؛  كقاؿ: )الشائٛت(؛ فَكَصَف بً )الَعْقرَب(، ٌك

ػػا فىشػػأت ألػػف. كفػػْ )الهحكػػـ(: فػػزاد اِٖلػػَف لمقا فػػْ الضػػركرة. كذكػػر  -ألػػف ا٘شػػباع  -فيػػة، كابػػف ٌشػػاـ ذكٌر
هىٍا ابف عصفكر؛ أؼ: هف إشباع الحركة فٓىشػأ عىٍػا حػرؼ هػف جىسػٍا. فهػف إىشػاء اٖلػف عػف الفتحػة قػكؿ 

ٌَرهة)ت  ٌػ(:175ابف 
ّـِ الرِّجاِؿ، ِبُهْىَتَزاحِ   فأىَت، ِهَف الَغَكاِئِل، ِحَٓف ُتْرَهِ ... كِهْف َذ

ًِ)ت745ف)تكىقل أبك حيا ا ُلَغٌة َيَهاِىَيٌة(.370ٌػ( فْ البحر الهحيط : )َكَقاَؿ اْبُف َخاَلَكْي ٍَ  ٌػ(: َكُيَقاُؿ ِإى 
ضػػرائر  عصػػفكر، ابػفك ، (426-8/425)ج الهحكػػـ ابػف سػػٓدي،ك ، (262)ص الجهػل فػػْ الىحػػك ،اىظػر: الخمٓػػل 

 .(10/210)ج البحر الهحيط ،أبك حيافك ، (32)ص الشعر
ر 4)  . (4/1556ؼ، الصحاح )ج( اىظر: الجٌك

ػػػػو   ػػػػأ   ل  ك  ػػػػ اسٍ ى  ػػػػػب   ل  خ  د  ت ػػػػ ؼ  و  س    ـ  ٍ  ى  ي 
 

ر  ه    ػػػػػػػف  ػػػػػػػة  ت ص  ي   ٍ ي  و  ػػػػػػػى  د  ػػػػػػػى  ا األ  ٍ    ل  اه 
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كيأتْ بالشاٌد الشعرؼ هفسًرا، كهكضًحا، هع عدـ ىسبة البٓت لصاحبً، كهع عدـ إتهاهً، كها  -
اِعرِ َقاَؿ: َكَصاِلَياتٍ  ]َهفْ  فْ حاشٓتً عمِ قكؿ الشارح:  : (2)[ َأه ا َقْكُؿ الش 

ي ف ث ف  ه ا ي ؤ  ك  ال ي اٍت ك  ص   (3)و 
ِف: َأَحدُ َفَيْحَتِهُل  ْٓ ٍَ ٌَُها: َأْف َيُككَف ِهْثَل: َُٓؤْكِرـُ، َكَيُككُف َعَمِ ُلَغِة َهْف َقاَؿ: َثَفُْٓت اْلِقْدَر، َكَعَمِ َكْج
اِعرِ                : َذِلَؾ َقْكُؿ الش 

...     ...     ...     ... 
 

ر ي ... ...   ً  ق ػػػػػػػػد  ـ  ي ثػػػػػػػػف  ل ػػػػػػػػ  (4)ل ػػػػػػػػ
 

هً كها ذكر: .34 رّي, في ٌو ً  عمى الجٌو   ىسبة  البيت  لصاحبً, هع  اعتراض 

رؼ  الركاية فْ قكلً: )إٚ أفّ   ا الجٌك ٌػ( فْ الجهٍرة، 321كردت عىد ابف دريد)ت التْ ذكٌر
ر  ٌػ(328رؼ)تكعىد أبْ بكر اٖىبا رؼ)تفْ الزٌا  :ٌػ(371، كعىد اٌٖز

[ قاؿ فْ الّصَحاِح: ُيَقاُؿ: ْ حاشٓتً عمِ شرح الشارحككها ف - ٌَِرؼُّ : ]كَعَمِ ٌذا َحَهَل الَجْك
ًُ. قاؿ الشاعر ًُ( إذا ُكْىُت َأْبَكِ ِهْى ُت ًُ َفَبَكْٓ ُت  : (5))َباَكْٓ

                                                           

 .80سبق تخريجً، ص( 1)
ػِريع]( هف ]الرجز[، فْ كػل الهصػادر، كالهراجػع، كفػْ حػركؼ الهعػاىْ كالصػفات، هػف َبحػر 2) ػك لخطػاـ [الس  ، ٌك

ا ُيَحم ْٓفْ                الهجاشعْ. كقبمً:  ٍَ ـْ َْٓبَق ِهْف آٍؼ، ِب    َل
ـٍ، َكَرَهاٍد ِكْىَفْٓفْ   َغُْٓر ِخَطا

ْٓفِ َكغَ   ُْٓر َكدٍّ َجاِذٍؿ، َأْك َكد 
 َكَصاِلَياٍت َكَكَها َُٓؤْثَفْٓفْ 

د  ،، كالقيسػػػْ(78)ص حػػػركؼ الهعػػػاىْ كالصػػػفات ،، كالزجػػػاجْ(1/32)ج الكتػػػاب ،اىظػػػر: سػػػٓبكيً إيضػػػاح شػػػكٌا
 .(1/435)ج لساف العرب ابف هىظكر،ك ، (2/883)ج ا٘يضاح

  الشٍبٓف بٓف الحْ يارد حْ      :أكلٍا الهجاشعْ لخطاـ كمهة هف رجز (3)
الشاٌد فيً: أف ٓؤثفٓف بالٍهز شاذ، كالقياس ُْٓثَفَْٓف جاء عمِ اٖصل الهٍجكر لضركرة الشعر ككزىً َُٓؤْفَعْمَف بزيادة 

 الفكائػػد تسػػٍٓل بشػػرح القكاعػػد كىػػاظر الجػػيش، تهٍٓػػد، (4/59)جشػػافية الشػػرح  اليػػاء كالٍهػػزة. اىظػػر: الرضػػْ،
د ا٘يضاح إيضاح ،كالقيسْ، (6/3009ج)  .(2/883)ج شكٌا

ًُ ِقْدِرؼ ... ... ... ...   ( هف ]الطكيل[:                 4)  كذاَؾ َصىِيٌع لـ ُتَثف  َل
 .(14/114)ج لساف العرب ابف هىظكر،ك ، (193)ص الهىصف ،: ابف جىْعىدبٛ ىسبة 

 .(2/202)ج الكاهل ،كالهبرد، (786)ص دٓكاف جرير ،ٌػ(. اىظر: جرير110البٓت هف ]البسيط[، لػجرير)ت( 5)

ػػػػػػػػػب  ع الق ػػػػػػػػػةٍ  بػػػػػػػػػاٍب ف ح   ث الث ػػػػػػػػػة  أ ح 
 

ػػػػػػل    ت  ٌ ػػػػػػو  الق  ػػػػػػب   ح  ٍؽ و  ػػػػػػال  ػػػػػب  ت ه  ح   (1)و 
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ةٍ  ػػػػػػػف  اس  ػػػػػػػت  ب ك  س  ػػػػػػػه س  ط ال ع ػػػػػػػة  ل ي   الش 
    
 
 
 

ك ػػػي  ػػػر ا (1)ت ب  ه  ػػػل  والق  ػػػوـ  ال مي  ػػػؾ  ى ج  م ي  ع 
(2) 

 
ـٌ  ٌْ َكاَيَة: َك : كَقْكُؿ َجِريٍر: َْٓرِثْ ُعَهَر ْبَف َعْبِد الَعِزيِز: (3)كفْ الَقاُهكِس: أف  ٌذِي الرِّ ًِ  ؛ في

ػػػػػػػت  ب ط ال ع ػػػػػػػةٍ  س  ة  ل ي  ػػػػػػػف  اس  ػػػػػػػه س  ك   ف الش 
    
 
 
 

ػػػػل  والقهػػػػر ا  ػػػػوـ  ال مي  ػػػػؾ  ى ج  م ي  ك ػػػػي ع  ت ب 
(4) 

 

ـَ أْؼ: َكاِسَفٌة  ٌَِرؼُّ  (5)ِبَهْكِتَؾ َتْبِكْ َأَبًدا، َكَكٌِ :  (6)الَجْك ًِ َكاَيَة ِبَقْكِل  َفَغٓ َر الرِّ
ةٍ    ف  اس  ت  ب ك  ه س  ط ال ع ة  ل ي س  الش 

(7) 
)تك :ث  اح  الب  ويسأؿ   رؼُّ ـُ الجٌك ٍِ ٌػ( 321، كقد كردت الركاية عىد ابف دريد)ت(8)ٌػ(393ٓف َٓ

ر ٌػ(328أبْ بكر اٖىبارؼ)ت فْ الجهٍرة، كعىد رؼ)تفْ الزٌا  صحيح أفك . ٌػ(370، كعىد اٌٖز
ا ابف جهاعة)ت ٌىاؾ ركايةً  رؼُّ  فُ َص ك ٌػ(، كلكف ٚ ُٓ 819كردت بالركاية التْ ذكٌر ـ؟! الجٌك  بالٌك

                                                           

ِ هغمكبة بالبكػاء فػإّف الشػهس غمبػت 1) ( حكِ الجاربردؼ: )عمِ أف  )تبكْ( لمهغالبة، ك)ىجكـَ المٓل( هفعكلة، ٌك
الىجكـَ بكثرة البكاء، ثـ حكِ قكلٓف آخػريف: أحػدٌها: ىصػب الىجػـك بػػ)كاسفة(، ثاىٍٓهػا: ىصػبٍا عمػِ الهفعػكؿ 

، كشػػآٌف، هجهكعػػة الشػػافية (4/26شػػرح الشػػافية )ج ىػػِ )هػػع(. اىظػػر: الرضػػْ،هعػً، بتقػػدٓر الػػكاك( التػػْ بهع
 .(220)ص شرح الشارح

 ( فْ )ؾ(، ك)ـ(: )كالقهر(.2)
رؼ، فغٓػر الركايػػة بقكلػػً: فالشػػهس 817( ذكػر الفٓركزأبػػادؼ)ت3) ػػـ الجػػٌك ٌػػػ(: كاسػفة لهكتػػؾ؛ أؼ: تبكػػْ أبػًدا، كٌك

 .(1/849)ج القاهكس الهحيط ،ادؼطالعة، ليست بكاسفة، كتكمف لهعىاي. الفٓركزأب
 ( فْ )ؾ(: )كالقهر(.   4)
ػػػػػر فػػػػػْ هعػػػػػاىْ كمهػػػػػات الىػػػػػاس  ،أبػػػػػك بكػػػػػر :اٖىبػػػػػارؼ ك ، (1/597)ج جهٍػػػػػرة المغػػػػػة ،( اىظػػػػػر: ابػػػػػف دريػػػػػد5) الزٌا

رؼ ك ، (1/284)ج ر فْ غريب ألفاظ الشافعْ ،اٌٖز  .(84)ص الزٌا
رؼ، الصحاح )ج6)   .(4/1421( اىظر: الجٌك
 ية(.   ( فْ )ط(: )بكاف7)

ـْ بحٓث إف الكتَب الهكجكدة أف فْ المغة هف  (8) ذٌب جلُّ الكتب فْ الِفَتِف الكائىة هف الت تار كغِٓرٌِ
ا الصحيَح بل جهُعكا  تصاىٓف الهتقدهٓف كالهتأخريف ٚ تجْء ِحْهل جهٍل كاحٍد، كغالُب ٌذي الكتب لـ َٓمتزـْ فٍٓا هؤلفٌك

ـُ أبك ىصٍر إسهاعُٓل فٍٓا ها صح  كغَٓري، كيىبٍِّكف عم ُؿ ِهف التزـَ الصحيح هقتصًرا عميً ا٘ها ِ ها لـ ٓثبت غالًبا. كأك 
ًُ بػ ، كلٍذا سه ِ كتاَب اٍد الَجْكٌَرؼُّ حاح( ]بالكسر أك الفتحبُف حه  ََ [، كقد كثر ثىاء العمهاء عميً، كهف ذلؾ قكؿ )الّصِ

ك فْ كتب المغة 911عادة(، كقاؿ السٓكطْ)تٌػ(: )قٍر ها سكاي هف التصاىٓف، حتِ خرؽ ال763الصفدؼ)ت ٌػ(: )ٌك
ىظٓر صحيح البخارؼ فْ كتب الحدٓث(. إٚ أىً هع ذلؾ ٚ ٓخمك هف بعض التصحيفات، كالػػػكتب الكبار ٚ تخمك هف 

: )ٚ تخمك ٌذي الكتب الكبار هف سٍك ... ٌػ(502)تالتبريزؼ  كالخطٓب، ٌػ(626)تذلؾ، كها يقكؿ ياقكت الحهكؼ 
القمٓل هىً إلِ جىب الكثٓر... هعفك عىً(. كقد قاؿ ابف فضاؿ الهجاشعْ بأف سبب ذلؾ عدـ تبٓيض غٓر أف 

رؼ لجهيع الكتب. كهع ذلؾ فإف ٌذي اٖخطاء قد )تتبعٍا العالهكف(، كها يقكؿ ياقكت الحهكؼ، كهىٍـ: ابف  الجٌك
(، 2/657هعجـ اٖدباء )جٌػ(. اىظر: ياقكت الحهكؼ، 646ٌػ(، كالقفطْ)ت650ٌػ(، كالصغاىْ)582برؼ)ت

ر )ج  .(2/1073ج) كالفىكف  الكتب أساهْ عف الظىكف  كحاجْ خميفة، كشف ،(101، ك1/74كالسٓكطْ، الهٌز
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ار ح  اعتراضً عمى  .15 اِلَياتِ فْ تفسٓري كمهَة )( اله غ ى ي)ش   (، هف قكؿ الشاعر:الص 

ي ف ث ف  ه ا ي ؤ  ك  ال ي اٍت ك  ص   (1)و 
اِلَياِت: الِحَجاعمِ شرح الشارحكها فْ حاشٓتً  َرَة الِتْ ُجِعَمْت َأَثاِفْ[ َقاَؿ َشاِرُح : ]َكَأَراَد ِبالص 

اِلَياِت: الِحَجاَرةُ  َكاُب َأْف َيُككَف الُهَراُد ِبالص  . كَالص  ًِ ِء ِبَىْفِس ْْ ًُ الش   َتْشِبي
ًِ ْمَزـُ َعَمْي الُهْحَتِرَقُة؛  الُهْغِىْ: َٓ

ا ًٍ ًِ الت   َفَيِصحُّ َتْشِبٓ ًُ ِإَلِ َصَكاِب َثاِفْ، َكَقْد َسَبَق ْٖ ًُ: َكَصاِلَياٍت: ِبا ًُ َها َىصُّ اِؼ َل ؛ َفِفْ َشْرِح الَكش  ًّْ ْفَتاَزاِى
ِّْ َها ُٓكَ  ِى ِد ِلْمَعْٓ ٌِ كا . َكِفْ َشْرِح الش  َْ ًُ َأْؼ: َأْحَجاٍر َصاِلَياٍت ِبالى اِر َكاْلِحَجاَرِة الِتْ ُتْجَعُل َأَثاِف اِفُق َها َقاَل

ًُ اْلَجكَ  ـُ ِهْى ٍَ اِرُح َكَها ُيْف ـ  َقاَؿ: َكاْلَكاُؼ الش  َْ َصاِلَياٍت ُث ًُ َقاَؿ َأَراَد َأَثاِف ؛ َفِإى 
ًِ ًِ َعَمْي اُب َعه ا اْعَتَرَض ِب

ا، َك)َها( َهْصَدِري ٌة، َكالت ْقِدُٓر: َكأَ  ٍَ ْٓ ، َكالث اِىَيُة اْسـٌ؛ ِلُدُخكِؿ َحْرِؼ الَجرِّ َعَم ُكَلِ َحْرُؼ َجرٍّ ْٖ ا؛ َأْؼ: ٓفِ اثَ ا ٍَ
اَكاْلَهعْ  ٍَ َئِة َكْضِع ْٓ ٌَ ا؛ َأْؼ: َعَمِ  ٍَ ـْ ََٓتَغٓ ْر َعْف َذِلَؾ اْلَكْضعِ  َىِ ِحَٓىِئٍذ: َكِحَجاَرٌة َأَثاِفْ َصاِلَيٌة َكَأَثاِف ٌََذا  ،َل

ف   ٍُ ٍَ َْثِفَيِة َكَشب  ْٖ َْثِفَيِة،  َكَقِد أغرب الطٓبْ َفَقاَؿ: َأْؼ: ُرب  ِىَساٍء َصاِلَياٍت ِبالى اِر َكا ْٖ َْ اْلَحَجُر ِبا َكٌِ
َخاِف. اىتٍِ.  ٍِف  ِهَف الدُّ ٍِف  َعَمِ اْلَكاُىكِف َكاْسِكَداِد ِثَياِب  اْلَهْىُصكُب ِلْمِقْدِر ِلَدَكاِه

ْهَزةِ  ٍَ ّـِ اْل ْثِفَيٍة، ِبَض َِ ا: َجْهُع ُأ ٍَ : ِبَتْشِدِٓد الَياِء، َكَتْخِفيِف َُ ُّْ ََثاِف ْٖ َْ  ،َكا اْلَحَجُر ِكَكْسِرٌَا، َكُهَثم َثٌة: َكٌِ
ًِ اْلِقْدُر.   ُْٓكَضُع َعَمْي

 (، هف قكؿ الشاعر:َكَأْثَفَْٓت اْلِقْدرَ فْ تفسٓري )اعتراضً عمى الجاربردي  .16

ي ف  ث ف  ه ا ي ؤ  ك  ال ي اٍت ك  ص   (2)و 
[عمِ شرح الشارح كها فْ حاشٓتً َْ ا َأَثاِف ٍَ ٌََذا اْٚسِتْعَهاُؿ َٚ  ،: ]َكَأْثَفَْٓت اْلِقْدَر ِإَذا َجَعَمَت َل

 ، َْ ًُ َأَثاِف ًُ: َأْثَفُْٓت الِحَجاَرَة ِإَذا َجَعْمَت اِلَياُت، َكالُهَىاِسُب َل ًِ الص  َر ِب ـْ َأَرُي َكَلْيَس ِبَبِعٍٓد. َُٓىاِسُب َها ُفسِّ  َكَل
اج  ي ق ر  االستشٍاد برجز:  .17 ـ  ال؟ ٌػ(345, ورؤبة)تٌػ(91)تالعج  كقد سبقا خاتهة ؛ ول 

ـَ بفَ  ي  :ٌػ(216، كها قاؿ اٖصهعْ)تٌػ(158ٌَْرَهَة)ت الشعراء، أك ساقة الشعراء، إبرٌا

اجُ  ـِ(: ٌك ابُف  كالعج  َدِة: راجزٌ بتشدِٓد )الجي ّـِ الر اِء، كسككِف الٍهزِة، كُهَكح   ُرْؤَبَة، كأبكي رؤبُة بَض

اجاِف؛ أؼ: ُرؤبةُ هشٍكٌر ِهْف بىْ سعدٍ  هزة ، كأبكي، كالثُّْؤرَ . كُيقاُؿ: أشعُر القكـِ العج  ُة: بهثمثة هضهكهة ٌك
 ساكىة.

 إقرار ي  بعدـ البىاء هف الهصىوع والّشاذّ  والّىادر  هف الشعر: .38

  

                                                           

 . 143سبق تخريجً، ص( (1
 . 143صسبق تخريجً، ( (2



146 
 

ًُ ِفْعٌل[ تكجًٍٓ فْ كها فْ حاشٓتً عمِ شرح الشارح قاؿ أبك  (كتاب التعريف): ]ٚك ُْٓبَىِ ِهْى
 :حٓػػاف: كها أىشدكي هف قكلً

ػػػػػػػػػػي فّ  ك  ػػػػػػػػػػد ي و  ػػػػػػػػػػل  أ ف  هػػػػػػػػػػ ت  ي  ي             ت و 
    
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػل    م ي  ػػػػػػػػػػػػػت  ال  ت ع م ػػػػػػػػػػػػػل  ب الق  وكاى 
 (1) 

 
 ًُ  : فٍك شاذ  َىاِدٌر. كأه ا َقكُل

            فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و اؿ  و ال واح   
    
 
 
 

 (2)وال و اس  أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٌىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  
 

 . (3)فهصىكع

ي  بالشعر في الحدود, والتعريفات: .39  استشٍاد 
ًُ: ]فْ شػرح شارح: كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ ال - ػَقْكُل ػم  ع  ٌػي اله  [ ات  ي  ع  ب  الس  ػ ات  ق  ذكػر ذلػؾ  ع  ب  الس 

 :عىد شرح قكؿ اهرغ القيس

ط ػػػػػػػػال  ً  أ ي  ػػػػػػػػةٍ ل ػػػػػػػػ ػػػػػػػػاق ا ى ع اه  ػػػػػػػػٍي وس   ظ ب 
    
 
 
 

ػػػػػػل    ريػػػػػػب  ت ت ف  ت ق  اٍف و  ح  ػػػػػػر  ػػػػػػاء  س  خ  و ا  ر 
(4) 

 
, كها في أبىية الخهاسي: .71 ً  الشعر  الّتعميهي   ىظه 
ِد َأْرَبَعُة َأْبِىَيٍة[ كقد ذكر ابف السراج بىاًء كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  - ِّْ الُهَجر  ]كلمُخَهاِس

ٌُْىدَ  ك: ) ًُ )ُفْىَعِمٌل(. خاهًسا، ٌك ًُ زائدٌة، َكَكْزُى ِلع( لػ)بقمة(، كفيً َىَظٌر؛ ْٚحِتَهاِؿ أْف يككَف ُرباعيًّا، كُىكُى
ك ٌُْىَدِلع( ٌك ؛ تيسًٓرا لمِحْفِع، كُأِشُٓر إلِ الخِٛؼ فْ ) ِّْ  : َكَقْد َجَهْعُت َأبىيَة الُخهاِس

, م س  ػػػػػػػػػػػػػب   ٍ ه ل , ق  ل , ق ػػػػػػػػػػػػػذ ع  ج  ر  ػػػػػػػػػػػػػف   س 
    
 
 
 

ل عٍ   ػػػػػػػد  ٌ ى  ػػػػػػػف  فػػػػػػػي  م  , والخ  ػػػػػػػب  ط ع   (5)ق ر 
 

 

                                                           

تػاج  ،الزبٓػدؼك  (،11/739)ج لسػاف العػرب : ابػف هىظػكر،عىػدٌػػ(: 582البٓت هف الٍػزج َأْىَشػَدي اْبػُف َبػرِّؼ)ت (1)
 .(31/104)ج العركس

ػر فػْ عمػـك المغػة  ،السػٓكطْك  (،360: ابف عصفكر، الههتع فػْ التصػريف )صعىدالبٓت هف ]الٍزج[  (2) الهٌز
 .(2/48)ج كأىكاعٍا

 .(360( )فهصىكع َصىعً الىحكيُّكف(، ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص(3
 جهٍػػػػػرة أشػػػػػعار العػػػػػرب، القرشػػػػػْك ، (1/182ج) القػػػػػيس هػػػػػف ]الطكيػػػػػل[: الحٓػػػػػكاف، الجػػػػػاحع غ ( البٓػػػػػت ٚهػػػػػر 4)

 .(1/138)ج
  ( هف ىظـ ابف جهاعة: )الشعر التعميهْ(.5)
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  الثاىي الّىوع  
 جهاعة  بهىثور القوؿ استشٍاد  ابف  

أعمِ  رَ عْ كا الشّ دُّ داهِ عَ القُ  حاةِ الىّ  أكثرَ  ؛ ٖفّ رُ عْ الشّ  َْ ظِ ٌتهاـ كها حَ باٚ رُ ثْ الىّ  عَ حْ لـ يَ  الىثر:
ىً أسٍلُ  هرتبةً  قل هف الىثر؛ كلككىً أقرَب إلِ ها ٓريدي هىً العمهاء هف كالىّ  عِ فْ فْ الحِ  هف الىثر؛ ٖك

 .(1)عف العكاطف الساهية تعبٓرٍ  كصحةِ  كبٛغةٍ  كصفاءٍ  فصاحةٍ 

  .الهأثكرة العرب أقكاؿ هف تَ بَ ثَ  كها كالحكـ اٖهثاؿُ  - اٌى– بالىثر دُ َص قْ كيُ 

ًّٛ فْ اٚستشٍاد بالىثر هقارىة عمِ ىٍج الىّ  اْبُف جهاعةَ  جِ رُ خْ كلـ َٓ  حاة السابقٓف إذ كاف هق
دُ  بالشعر، فٛ تكادُ  دَ ك ش (َعَشَرةِ الىثرية تصل إلِ ) يُ شكٌا  .   َهَثلٍ ك  ،بٓف حكهة ها، ٌا

ىها جاء بٍا كلـ يعتهد عمِ الشكٌا ثباتٍا، كا  -فْ الغالب –د الىثرية فْ تقعٓد القكاعد كا 
لٛستئىاس، كذلؾ بعد إثبات القاعدة كاٚستشٍاد لٍا هف القرآف كالشعر، فيأتْ بالشاٌد الىثرؼ بعد 

 العرب، أك لغات هف لغة عمِ لٛستشٍادأك ذلؾ، إٚ فْ عدد يسٓر هىٍا؛ فقد جاء بٍا ٘ثبات رأؼ؛ 
 أك لهخالفتً. ،، أك لرد رأؼسٍ بْ تكضيح لَ أك ل ،رأؼ لتفىٓد هعىِ، أك ل لٛستشٍاد

 : الفصحاء بكالـ استداللً .3

 ٓرػ  الذٓف بفصاحتٍـ، كالصحابة ُٓكَثقُ  َهفْ  بكٛـِ  َيستشٍدُ  جهاعةَ  ابفُ  كاف ها ىادراً 
دُ  ٚ ذلؾ عىٍـ، كُرْغـَ جكاز ُرِكؼَ  بها اٚحتجاجِ  جكازَ  ٌػ(1093البغدادؼ)ت ٍِ ّٚ  بأقكالٍـ َيْسَتْش  فْ إ
 هكاطَف قمٓمٍة.

ا الهتىوعة,  .2 ًِ فْ دقتً في رواية اآلثار, برواياتٍا الهختمفة, وهف هصادٌر ِلُتَؤكَِّد هدػ َتَهرُِّس
َِٓر كأثاِر: ـِ السِّ  ِعْم

ًُ  -]َقاَؿ عَهرُ  كها فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح: - َْ هللُا َتَعاَلِ َعْى : "َلْكَٚ الِخمِّيَفِ َرِض
اَيِة((2)ذ ْىُت"[ٖ ٍَ َِثِٓر ِفْ )الىِّ ْٖ ًُ اْبُف ا . َساَق

ًُ ِبَمفِع: "َلْك َأَطْقُت اَٖذاَف َهَع الِخمِّيَفِ ٖذ ْىُت" (3) . (4)َعْى
ًِ ِبَمْفِع: "َلْك ُكْىُت  (5)ِفْ الط َبَقاتَ  َكاْبُف َسْعدٍ  َذ ْىُت"ِبَسَىِدِي ِإَلْي َٖ  . (6) ُأِطُٓق اَٖذاَف َهَع الِخمِّيَفِ 

                                                           

 . (80)ص سٓبكيً كتاب فْ دراسات، ( اىظر: الحدٓث1ْ)
ََذاَف َهػػػػَع الِخمِّيَفػػػػِ ٖذ ْىػػػػُت" الِخمِّيَفػػػػِ ِباْلَكْسػػػػِر 2) ْٖ َكالت ْشػػػػِدِٓد ( ُركؼ فػػػػْ )الىٍايػػػػة(: ِفػػػػْ َحػػػػِدِٓث ُعَهػػػػَر: "َلػػػػْك أَطْقػػػػُت ا

لِّيٛ، هصَدٌر َُٓدؿ َعَمِ َهْعَىِ الَكثْ  ي ا كالدِّ ًُ ِهَف اْٖبِىية، كالرِّهِّ ٌَُك َكَأْهَثاُل َفُة، َك َٛ  رة. اىظر: ابف اٖثٓر،َكاْلَقْصِر: اْلِخ
 .(1/616)ج كجهٍرة المغة ،ابف دريدك ، (2/69)ج الىٍاية فْ غريب الحدٓث كاٖثر

 .(2/69)ج ية فْ غريب الحدٓث كاٖثرالىٍا ابف اٖثٓر، (3)
 .2/69الهرجع السابق، ج (4)
 ( )طبقات الصحابة(، يعرؼ بػ)طبقات ابف سعد(.5)
ًُ  -( قػػػاؿ عهػػػر بػػػف الخطػػػاب6) َْ هللُا َتَعػػػاَلِ َعْىػػػ َذ ْىػػػُت". ابػػػف سػػػعد -َرِضػػػ : "َلػػػْك ُكْىػػػُت ُأِطٓػػػُق اَٖذاَف َهػػػَع الِخمِّيَفػػػِ َٖ

 .(3/220)ج الطبقات الكبرػ 
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 يأتي ابف  جهاعة  بالشاٌد الىثري؛ إلثبات قاعدة:  .1
 الفاعلِ  ـِ سْ بمفع اِ  كجاء الهصدرُ (، كها فْ قكلً: )الفاعلِ  ـِ سْ اِ )بمفع كإثبات هجِْء )الهصدِر(  -

َٖ  اؿَ قَ ... (؛اائهً قَ  ـْ قُ ) :فْ قكلٍـ  ف  َِٖ  ؛رِ دَ ْص الهَ  عَ قِ كْ هَ  لِ اعِ الفَ  ـُ اسْ  عَ قَ يَ  فْ أَ  ازَ ا جَ هَ ى  ا ِ كَ " :ُّْ سِ لُ دَ ىْ ا
َْٖ َٛ كِ كَ ) :اؿَ قَ  ،(1) (ـٌ ْص خَ كَ  كرٌ زُ كَ  ؿٌ دْ عَ  لٌ جُ رَ ) :ؾَ لِ كْ ْ قَ فِ  ًُ عَ قِ كْ هَ  - ًضايْ أَ  – عَ قَ كَ  دْ قَ  رَ دَ ْص الهَ   فِ يْ رَ هْ  ا
َهاِع، ِ مَ عَ  كؼٌ قُ كْ هَ  ٚ   عْ سهَ يُ  ـْ لَ كَ الس   (.بسْ حَ فَ  ِّْ ٛثِ ْ الثُّ  فِ إ
ر  الخالؼ  بيف الكوفّييف والبصرّييف في هسألة: )ٌل  التصغير   .4 يأتي لمتحقير والتقميل  ذ ك 

ير  أو  -أيًضا –فحسب أـ يأتي  غ  لمتعظيـ أو لمتهدح أو لغير ذلؾ هها يخالف  في ظاٌر ي  الّتص 
ً ؟  ى  د  األساس  ه  ً   -الهقص  ى  م يٍق ه  وف  ت ع  : -د  ح  أحد  الّرأ ي ي ف  ـ  ي رجّ  م   , ف 

ًُ ] كها فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح: - َى   ف  أَ بِ  ارٌ عَ شْ إِ  يًِ فِ  [يـِ ظِ عْ مت  لِ  ًُ ؼ لَ الذِ  ٓرِ ْصغِ تَ لِ  ؿُ كَ اتىَ  ُٓ َٚ  ِٖ
ٌِ الد  ) ٓرُ غِ ْص تَ  ًُ ىْ هِ كَ  :كاالُ قَ  ،ْ  كفِ كُ  بٌ ٌَ ذْ هَ  كَ ٌُ كَ  ،يـِ ظِ عْ مت  لِ  كفُ كُ يَ  اهَ  رِ ْصِغٓالت   فَ هِ   ،(2)تِ ْٓ ْ البَ فِ  (يةِ ا
َها – كدٍ عُ سْ هَ  فِ ْ ابْ فِ  رَ هَ عُ  ؿِ كْ قَ كَ  ٍُ َْ هللُا َعْى ى ي ف  " :-َرِض  ،ؾَ لِ ذَ  كفَ رُ كِ ىْ ُٓ  كفَ يُّ رِ ْص البَ كَ  ،(3) "ُهِمَئ ِعْمًها ك 
 يُ رَ غ  َص فَ  (ُكَىْٓفٌ ) :رُ هَ عُ  اؿَ قَ فَ  ،آرً ِص قَ  ـِ سْ الجِ  ٓرَ غِ َص  افَ كَ  كدٍ عُ سْ هَ  فَ ابْ  ف  إِ  :كاالُ قَ  ،ًُ هُ ٌِ كْ ُٓ  اهَ  كفَ لُ كِّ ؤَ يُ كَ 
 عُ فَ حْ ا يَ هَ كَ  يًِ ا فِ هَ لِ  عٌ افِ حَ  ًُ ى  أَ  ادَ رَ أَ فَ  ؛ْاعِ الر   اةُ دَ أَ  يًِ فِ  ءٌ ْْ شَ  (فَ ْٓ ىَ الكُ ) ف  َِٖ  ؛ًِ هِ سْ جِ  رِ غَ ِ ِص مَ عَ  ؿ  دُ َٓ لِ 

  .يًِ ا فِ هَ  فُ ْٓ ىَ الكُ 

                                                           

ِ٘ هُ زَ كثًٓرا ... فالتَ  رٍ دَ ْص هَ كا بِ تُ عَ كىَ        ٌػ(: 672قاؿ ابف هالؾ)ت ((1  كالتذكًٓرا ادَ رَ فْ كا ا
كىعتكا بهصدر كثًٓرا، ككاف حقً أف ٚ ٓىعت بً؛ لجهكدي، كلكىٍـ فعمكا ذلػؾ قصػًدا لمهبالغػة، أك تكسػًعا بحػذؼ 

ػػا عمػػػِ ذلػػؾ؛ فقػػػالك  ًٍ ا: )َرُجػػٌل َعػػػْدٌؿ، كرًضػػا، كُزكٌر(، ك)اهػػػرأٌة َعػػػْدٌؿ، هضػػاؼ؛ فػػػالتزهكا )ا٘فػػراد كالتػػػذكٓرا(؛ تىبٓ
كرًضػا، كُزكٌر(، ك)رجػِٛف َعػْدٌؿ، كرًضػا، كُزكٌر(، ككػذا فػْ الجهػع: )ِرجػاٌؿ َعػْدٌؿ كِرًضػا كَزْكٌر(؛ أؼ: ٌػك ىفػس 

ْ  كزائػػٌر. تىبٍٓػػاف: اٖك  ػػك عىػػد الكػػكفٓٓف عمػػِ التأكيػػل بالهشػػتق؛ أؼ: عػػادٌؿ كَهرِضػػ ؿ: العػػدؿ، أك ذك عػػدؿ، ٌك
ْف كػػاف أكثػػَر هػػف كقكعػػً ىعتًػػا.  -ف كػػاف كثٓػػًراا  ك  -كقػػكع الهصػػدر ىعتًػػا  ، كا  ًٚ ًُ حػػا ػػِرُد كقكُعػػ ػػِرُد، كهػػا ٚ َيط  ٚ َيط 

ػك هقٓػد بػأف ٚ يكػكف فػْ أكلػً هػيـ زائػدة كػػ)هزار(، ك)هسػٓر(؛ فإىػً ٚ ُٓىعػت بػً، ٚ  الثاىْ: أطمق الهصدر، ٌك
راٍد، ٚك بغٓري. اىظر: ابف هالؾ ، (4/454)ج الدر الهصكف  ،الحمبْك ، (3/1157)ج ح الكافية الشافيةشر  ،باطِّ

 .(2/322)ج شرح اٖشهكىْ ٖلفية ابف هالؾ ،اٖشهكىْك 
 ( ىص الجاربردؼ: )كقكؿ الشاعر )لبٓد(: ]الطكيل[(2

َيٌة َتْصَفرُّ هىٍا اٖىاهِ  لُ خُ دْ تَ  سكؼَ  ىاسٍ أُ  لُّ ككُ  ٍِ  لُ بٓىٍـ ... ُدَكْي
يػػة، ك  يػػة أكبػػر هىػػً؟! ٚك التصػػغٓر الػػذؼ لمشػػفقة، كهػػا يقػػاؿ: )يػػا الشػػاٌد: صػػغر الدٌا الهػػراد بػػً الهػػكت، كأؼ دٌا

ِة(.  يػػػة إذا كاىػػػت عظيهػػػة كاىػػػت سػػػريعة الكصػػػكؿ؛ َفالت ْصػػػِغُٓر؛ ِلَتْقِمٓػػػِل الُهػػػد  بىػػْ(، كأجٓػػػب عػػػف اٖكؿ بػػػأف الدٌا
 شػػػػرح الهفصػػػػل ،شابػػػػف يعػػػػيك ، (1/232)ج جهٍػػػػرة المغػػػػة ،ابػػػػف دريػػػػدك ، (132)ص دٓػػػػكاف لبٓػػػػد ،اىظػػػػر: لبٓػػػػد

 . (327)ص ، كشآٌف، هجهكعة الشافية شرح الشارح(5/114)ج
 . (10/13)ج هصىف عبد الرزاؽ الصىعاىْ ،، كالصىعاىْ(206)ص هكطأ هالؾ ،( هالؾ(3
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ٍَ ىَ "أَ  :ةِ يفَ قِ الس   ـَ كْ َٓ  رِ ذِ ىْ الهُ  فِ بْ  ابِ بَ الحُ  ؿِ كْ قَ كَ  حِ دُّ هَ الت   ٓرَ غِ ْص تَ  :-اًض يْ أَ  –كا الُ قَ  دْ قَ كَ ) ككقكلً: - ُم ا ا ُجَذْٓ
ؾُ ال ٍَ  ،ُهَحك  ُب"كُعَذْيُق  . (1) ا الُهَرج 
ّْ ) :ـْ ٍِ لِ كْ قَ فْ  َمطُِّف:مت  لِ  الّتصغٓر؛ الككفّٓٓف كركدَ  ككها ذكَر إثباتَ  - ّْ كُصديق  .(2)(ُأخ
 وهف سكوتً في الهسائل الخالفية: .5

غ  لت  ا ة  ه  ال  ع   ل  ع  ج  هسألة   -  ًُ ى  َِٖ  ؛اءَ اليَ  ص  خَ ]كَ  فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح:ألًفا:  ير  ص 
َٖ  ف  أَ  ريدُ ُٓ [ اكِ الكَ  فَ هِ  فُّ خَ أَ  َٖ كَ  .دِّ الهَ  كؼُ رُ حُ  ةِ ادَ يَ الزِّ ِ بِ لَ كْ ا  بُ رَ قْ أَ  اءُ اليَ كَ  .عُ هْ ا الجَ ٍَ بِ  د  بَ تَ اسْ  دِ قَ  فُ لِ ا
َٖ  ف  أَ  افِ ٌَ الد   فُ ابْ كَ  ٓفَ ِّٓ كفِ الكُ  ُض عْ بَ  ـَ عَ زَ  دْ قَ ا كَ ذَ ٌَ  ،ةِ ادَ يَ الزِّ بِ  ْت ص  خُ فَ  اكِ الكَ  لِ قَ ثَ لِ  ؛اٍَ ْٓ لَ إِ   لُ عَ جْ تُ  دْ قَ  فَ لِ ا
ٌُ ٌَ دْ ٌَ )ْ فِ  بِ رَ العَ  ؿِ كْ قَ كا بِ لُّ دَ تَ اسْ كَ  ،ٓرِ ْصغِ مت  لِ  ةً هَ َٛ عَ   (،ةٍ اب  دَ ) :ْفِ كَ  ،ٓرَ غِ الص   كفَ ىُ عْ يَ  (داٌِ دَ د 
ٍَ ) ف  أَ بِ  كف ذلؾ البصريُّ  ؿَ كتأك   (،ةً اب  كَ شُ )كَ  (،ةً اب  كَ دُ ) (:ةٍ اب  شَ )كَ  ٌِ دَ ال ٍُ )ْ فِ  ةٌ غَ لُ  (دَ ا  فَ لِ أَ  ف  أَ بِ كَ  (،دِ ٌُ دْ ال
َٖ كِ  ،ٓرِ ْصغِ الت   اءِ يَ  فْ عَ  ؿٌ دَ بَ  (ةٍ اب  كَ شَ )كَ  (،ةٍ اب  كَ دَ )  دْ قَ  ٓرِ غِ ْص الت   اءَ يَ  ف  َِٖ  (؛ةٌ بَ يْ كَ شُ )كَ  (،ةٌ بَ يْ كَ دُ ) :لُ ْص ا
 .دٌ د  شَ هُ  ؼٌ رْ حَ  اٍَ َٓ لِ ا كَ ذَ إِ ا فً لِ أَ  لُ عَ جْ تُ 

 : الم غات  عىد  ابف  جهاعة   بيف   الهفاضمة  

اس  عميٍا:قميمة  ال مغة  ال .1  , ت حف ع  وال ي ق 
ػػفَ  كهػػا فػػْ حاشػػٓتً عمػػِ  َقػػْكِؿ الشػػارح: - ِئل[: الت عػػريُس: ُىػػزكُؿ القػػكـِ فػػْ الس  ِر ِهػػْف ] كُهْعػػَرِس الػػدِّ

  .(3)ِل؛ لٛستراحِة، كأَْعَرُسكا: لغٌة فيً قمٓمة. كالَهْكِضُع: ُهْعَرٌس، كُهَعر ٌس آِخِر ال مٓ
، َهػػَع أّىػػً رأػ جهػػع )َفَعػػاِلْ( ُيْحَفػػُع، ٚك ُيَقػػاُس عميػػً، كػػػ)َصَحاِرؼ(، عىػػد ابػػِف جهاعػػةَ  ككهػػا فػػْ: -

 فيً اٖصل.
ـٌ عمػػػػِ )فَ  شػػػػارح:كهػػػػا فػػػػْ حاشػػػػٓتً عمػػػػِ  َقػػػػْكِؿ ال -  (4)( فُْٓجَهػػػػُع عمػػػػِ )َفَعػػػػاِلْ(ءَ َٛ ْعػػػػ]ٖى ٍػػػػا اسػػػػ

قػػػالكا فػػػْ جهػػػِع )صػػػحراَء(: )صػػػحاَرػ( بفػػػتِح الػػػر اِء، كبكسػػػِرٌَا َهػػػعَ  ،ؼ([ارِ حَ كػػػػ)صحراَء( عمػػػِ )َصػػػ

                                                           

ػػػُؾ عػػػكد تتحكػػػؾ بػػػً ا٘بػػػل 1) ػػػك أصػػػل الشػػػجرة، كالُهَحك  . )الُجػػػَذْٓل(: تصػػػغٓر الِجػػػْذؿ، ٌك ًٛ ( كذٌػػػب ٌػػػذا القػػػكؿ هػػػث
ػػُب: الػػذؼ ُجِعَمػػْت لػػً دعاهػػة تقيػػً العكاصػػف. ٓريػػد أىػػً الجربػػِ، كالُعػػ ػػك الىخمػػة، كالُهَرج  َذْٓق: تصػػغٓر العػػذؽ، ٌك

، (5/444)ج هصػىف عبػد الػرزاؽ الصػىعاىْ ،الرجل الذؼ يستشفْ الىاس برأيً كيىصركىً. اىظر: الصىعاىْ
 .(1/453)ج هسىد أحهدابف حىبل، ك 

(2 ّْ ّْ كُصديق ا َقْكلٍـ فٌٛف ُأخ َهػر ال ػِذؼ أحكػـ الكصػمَة َبٓىٍَهػا(.( )كأه  ْٖ َك هف لطف اْلهىزَلة كِصػغر ا ٍُ  ،العكبػرؼ  َف
 .(2/159)ج المباب فْ عمل البىاء كا٘عراب

ـٍ. الزبٓدؼ(3  .(16/249)ج تاج العركس ،( كالَهْكِضُع: ُهْعَرٌس، كُهْكَرـٍ، كُهَعر ٌس، كُهَعظ 
 .(عمِ فعٛلْ) :( فْ )ؾ(4)
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ٌَا ػعْ (1)تخفِٓف الياِء كَتْشِدِٓد ى ها َِٓجُٓئ غالبًا فػْ الشِّ ذا اٖخُٓر هحفكٌظ ٚ ُيقاُس عميً، كا  ػك ، ٌك ِر، ٌك
هع ذلؾ اٖصل لٗخٓريف؛ ٖى َؾ إذا جهعَت )صحراَء( أدخمَت بَٓف الحاِء كالر اِء ألفًا، ككسرَت الػر اَء 
كهػػا َتْكِسػػُر هػػا َبْعػػَد َأِلػػِف الجهػػِع فػػْ كػػلِّ هكضػػٍع، ىحػػَك: )هسػػاِجَد( فتىقمػػُب اِٖلػػُف بعػػد الػػر اِء يػػاًء؛ 

ـ  إى ٍػـ آثػركا  -ا أيًضػ -لمتأىٓػِث ٚىكساِر ها َقبمٍا، كُتقمُب الثاىيػُة التػْ  يػاًء، كتُػدغـُ اٖكلػِ فٍٓػا، ثُػ
َؼ اٖكلػِ ذَ اِرؼ( بالكسػِر، كَهػْف َحػحَ خفَٓف؛ فحذفكا إحدػ اليػائٓف َفَهػْف حػذَؼ الثاىيػَة قػاؿ: )الّصػالتّ 

ـَ ِهػَف الَحػحَ قاؿ: )الَص  ى ها َفػْتُح الػر اِء كَقْمػُب اليػاِء أِلفػًا؛ ِلَتْسػَم ػَر اَرػ( بالفتح، كا  ٍَ ْذِؼ عىػَد الت ىػكيِف؛ َفَظ
ػػحَ بٍػػذا أف  اٖصػػَل )الَصػػ ( ثػػـ )الص  كغٓػػُرُي، كبػػً  اِرؼ(، ثػػـ )الصػػحاَرػ(، ٌكػػذا قػػاؿ الػػهػػػػرادؼُّ حَ اِرؼُّ

ًُ ٚ هُ   ىافاَة بٓىً كبٓف ها قبمً. فمُٓتأهل. يظٍُر ِهكقُع ها ىقمً الشاِرُح عف الّصحاِح، كأى 
2. ) ف  ورد  في )العيف  , وا  ـ  العرب  ه ع  ه ف  كال م ت ف ت  إلى ها لـ ي س   :ٌػ(170, لمخميل)ت ال ي 

ا ِهفْ  (2)كبأف  ُدْرَداِقًسا)... اشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح:كها فْ ح - ٍَ ٚ ََٓتَحق ُق ككُى
ـِ العرِب؛ قاؿ    كٛ

 ُّْ ا ركهي ةً اٖصهع ٍَ ْ  أصمُ  ،()ُخْزراِىقُ  ،َْٓثُبْت بٍا )ُفْعِٛلٌل( ككذلؾ ؛ فٛ ٓىبغْ أفْ : أُظىُّ ًُ فارس
ّٚ ِهْف كتاِب )الَعِْٓف( عْ سهَ لـ يُ  (3)ُهَعر ٌب، كبأف  )َقَرْعَبٛىٌة(   .(5)إلٍٓا.اىتٍِ ؛ فٛ َٓىبِغْ أْف ُْٓمَتَفتَ (4) إ

( التي  ابف  جهاعة   ال ي ع ت د   .3 ب   تليسبػ)األوزاف  ـ  الع ر  ال ث ل :ه ف  ك  م وؿ( , ه   :)ف ع 
(  كهػػا فػػْ حاشػػٓتً عمػػِ  َقػػْكِؿ الشػػارح: - ػػلػػـ ي  ]لكػػاَف َأْكَلػػِ[ ٖف  )َفْعُمػػكًٚ ػػى, وال ج  ه  ػػف  الع ج  ي  إاّل ه 

ـِ الَعَرِب.ي ع ت د  ذلؾ   ؛ ٖف  كَٛهَىا فْ ُلغِة الَعَرِب، ك)َصْعُفكُؽ( ليس ِهْف ُكٛ
ـ  ؛ كػ)القمب(, هثاًل: شرًطا في القياس عىد ابف  جهاعة   -دائًها –ليست الكثرة   .4 و واق ع  فػي كػال ٌو

ها, وال ي قاس  عميً هع  كثرت   , وقمياًل في غيٌر ب  كثيًرا في الهعتلّ  والهٍهوز   :ً  الع ر 
ِك ات َفػَق َقْمػػٌب فػْ الهػػكزكِف ِبْجِعػِل َحػػْرٍؼ َهْكِضػَع َحػػْرٍؼ[ ]فمػػ كهػا فػْ حاشػػٓتً عمػِ  َقػػْكِؿ الشػارح: -

ًِ إشارٌة إلِ تعريػِف )  كَجْعػلِ  ،(: فٍػك ِعبػاَرٌة َعػْف َجْعػِل َحػْرٍؼ ِهػَف الكمهػِة هكػاَف غٓػِرِي هىٍهػاالقمب  في
ب  كثيًرا فػي الهعتػلّ  والهٍهػوز  ذلَؾ الغِٓر هكاَف ذلؾ الحػرِؼ،  ـ  الع ر  و واق ع  في كال , وقمػياًل فػي ٌو

 . ًِ ا، ٚك ُيقاُس عميً هَع كثرتِ هَ ٌِ غٓرِ 
: سكوت  ابف  جهاعة   .5  عمى قياس  الك وفّييف عمى الّىادر 

                                                           

  حارّؼ(.( أؼ: )صحارؼ، كص1)
ْرداِقس(: عظـ يصل بٓف الرأس كالعىق. ابف قتٓبة2)  .(1/197)جالجراثيـ  ،( )الدُّ
ْرؼِ  َعَٛهةً  كُتزادُ  ؛(َقَرْعَبٛىةٌ )( 3)  .(36/231ج) العركس الزبٓدؼ، تاج .ُهْىَصِرؼٍ  اسـٍ  كلِّ  ِفْ لمص 
 .(2/348( )قرعبل(: الَقْرْعْبٛىُة: ُدَكْيب ٌة عريضٌة. الخمٓل، العٓف )ج4)
 .(114( هىقكؿ هف ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص5)
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ِ )ُفْعُمكؿ( فٍك هضهكـُ اٖكؿ، كقد استدرؾ عمٍٓـ : ككلُّ اسـ عمػػػعػػػمػػػبٍ ثَ  ؿَ كْ قَ َىَقَل ابُف جهاعَة: )
 ُّْ ّـِ: كاِحُد 207)كاف حيًّا قبل  )ُزْرُىكؽ( فْ لغة حكاٌا المحٓػػاى ْرُىكَقْٓفِ )ٌػ( فْ )ُزْرُىكؽ( بالض  ها (الزُّ ، ٌك

َْبَكِر الى ْخِل بالبصرِة حكاٌا أبك حىيفةهىارتاف ُتْبَىَياِف عمِ جاىبتْ رأِس البِ  ، ك)ُصْىُدكٌؽ( ْئِر، ك)ُبْرُشكـٌ( ِٖ
 فْ كتاب اٌا ابف رشٓق، ك)ُقْرُبكٌس( بسككف الراء. ك)ُعْصُفكٌر(، حكحكاٌا أبك عهرك الشٓباىْ

ّـِ. كفْ  : أف  القاهكس)الغرائب كالشذكذ(، كالفتُح فْ ها عدا )ُقْرُبكس( هىٍا شاذ ، جاء هرجكًحا هَع الض 
ك ُهْؤِذٌف بعدـ  َْٖكَثِرٌَا، ٌك  ًِ ـَ َهَع حكآِت ٚ  فْ ضركرة الشعر، كقاؿ: ها تقد  ُف إ )راَء( )ُقَرُبكس( ٚ َتَسك 

 ّْ ا، فقكؿ شارح بعد ِذْكِر بعِضٍا؛ َفَُٓتَعذ ُر القكُؿ  اٚعتداد بٍا، كصر َح الػػػمػػحػػٓػػػػاىػػ فْ ىكادري بىدكٌر
ُف.   بالىُُّدكِر؛ أؼ: كها َذَكَر الُهَصىِّ

، عمػِ الػرغـ في ضبط المغػات , هف أٌـ الهصادر, والهرجع األوؿ البف جهاعةالقاهوس الهحيط .6
ابػػػػػػػف الشػػػػػػػارح  هعاصػػػػػػػر ةخالفػػػػػػػكهػػػػػػػف ه، لػػػػػػػً  ٌػػػػػػػػ(686الرضػػػػػػػْ اٚسػػػػػػػترأباذؼ)ت هػػػػػػػف هخالفػػػػػػػة
كلػػـ ٓػػذكر أف , إلػػِ ذلػػؾ يْ كِّ َىػػكلػػـ ُٓ  ،جهاعػػةَ  ، كلػػـ يعتػػرض عمػػِ ذلػػؾ ابػػفُ لػػً  ٌػػػ(711هىظػػكر)ت

 .التاجتجاٌمً كها قاؿ صاحب  ٌػ(393)ت صاحب الصحاح

ية[، كعِف الهبردِ (1): بكسر القاؼ(الِقْرَطُبكُس )ككها فْ قكلً: )... - ًُ اسـٌ  : قاؿ الشارح:]لمدٌا أى 
ـْ أرَ  لمى اَقةِ  ى ها فيً ك(3)القاهكسالهادَة فْ  (2)العظيهِة، كَل كقد  ،، قاؿ: بفتح القاؼ(الَقطربكس)، كا 

ْرِب ِهَف الَعَقاِربِ  ريعةُ  .تكسر: الشدٓدُة الض  ِدَٓدُة. كرأُٓت بخطِّ  ،كالى اَقُة الس  فْ بعض  ًِ فِ لِّ ؤَ هُ  أك الش 
 .كهللا تعالِ أعمِ كأعمـ -ـ الطاءبتقد (القطربكس) ًُ الحكاشْ صكابَ 

ً  فيهف قاؿ في  .7 ت  ظ ةٍ هعارض  ب ي ةٍ )ها(: ) لف  ه اع   ع ر  ج  يب اإل   ػف   كذلؾ, وأّف ٌذا االّدعاء   تليس   (, ٌو ه 
يب   ه اع  غ ر  ج   :اإل  

ًِ عَمِ شرح الشارح: - يـُ  كَها ِفْ حاشِٓت ٌِ ٌَْرَهةَ  ]ِإْبَرا اِء كُسُككِف الر اءِ  ؛ أؼ:ْبُف  ٍَ  [ ِبَفْتِح ال

                                                           

ية، كالىاقة العظيهة الشدٓدة، كفيً لغة أخرػ بفػتح القػاؼ. كفػْ 1) ( الرضْ ذكر )اْلَقْرَطُبكس(: بكسر القاؼ: الدٌا
ا: الىاقػػػػػة العظيهػػػػػة الشػػػػػ َيػػػػػُة، بفػػػػػتح القػػػػػاؼ، كالِقْرَطُبػػػػػكُس، بكسػػػػػٌر ٌِ ا دٓدة؛ هث ػػػػػل بٍهػػػػػا المسػػػػػاف: الَقْرَطُبػػػػػكُس: الد 

ها السػٓرافْ)180سٓبكيً)ت  كتػاب ، شػرحالسػٓرافْ، ك (4/303ج) الكتػاب اىظػر: سػٓبكيً،ٌػػ(. 368ٌػ(، كفسٌر
 ،الزبٓػػدؼك ، (6/173)ج لسػاف العػرب ابػف هىظػكر،ك ، (1/51شػرح الشػافية )ج الرضػْ،، ك (5/196ج) سػٓبكيً

 .(16/379)ج تاج العركس
)تٌػ(. كفْ ا819( الكٛـ ٚبف جهاعة)ت2) ٌَِرؼُّ َهَمػً الَجػْك ٌْ ٌػػ(، 393لتاج: الَقْطَربُكس، ِبَفػْتح الَقػاؼ َكقػد ُتْكَسػر، َأ

ٌُػػػػػَك الَقْرَطبػػػػػُكس  َهػػػػػَل  ٌْ ػػػػػِذِي ِبِتْمػػػػػَؾ. اىظػػػػػر: الزبٓػػػػػدؼ817قصػػػػػد الفٓركزأبػػػػػادؼ) –َكَهػػػػػا َأ ٍَ  تػػػػػاج العػػػػػركس ،ٌػػػػػػ(، َف
 .(16/379)ج

 .(1/566)ج القاهكس الهحيط ،الفٓركز أبادؼ (3)
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م ك وا أدىو ف أ ى ظ ور     ث ه ا س  ي   (1)ه ف  ح 

َْٖصُل )َأِهٌٓف( َفأُ  ًُ: َقْكُلَىا: )آِهٓف(، كا ا َكاٌك. ِهْثُم ٍَ ه ُة َفَتَكل َدْت ِهْى ْشِبَعِت َأَراَد َفأْىُظُر: َفُأْشِبَعِت الض 
ا َأِلٌف، َُٓدلَُّؾ عَ  ٍَ ـِ اْلَعَرِب اْسـٌ جاَء عمِ )َفاِعٍٓل(، الَفْتَحُة؛ َفَتَكل َدْت ِهْف ِإْشَباِع َٛ ًُ ليَس ِفْ َك ًِ أى  ي  َمْي ٌ ذ  و

. ه اع  ج  ب ي ة  ب اإل   ظ ة  ع ر  يب   ال مف  ه اع  غ ر  ج  اي  ه ف  اإل   ع  ا اد  ْشَباِع ِفْ )آِهٓف( اىتٍى. وه  ِ٘ ، كها َذَكَرُي ِهَف ا
 ُّْ ًُ الر ِض ٌَاِبَٓل(، كأف  الَقْصَر  َبَحَث ّٚ ِهف َأْكَزاِف الُعْجِهي ِة كػ)َقاِبَٓل(، ك) ، كليس إ  ْ ًُ ُسْرَياِى بعَد َأْف  َىَقَل َأى 

 ُّْ َِلِف. كقاؿ الُهكِصِم ْٖ ٌَِرؼِّ  َتْخِفٌٓف ِبَحْذِؼ ا ًِ لغتاِف: الَقْصُر: بكزِف ، كصاحِب (2)كالَجْك الَقاُهكِس: في
ٌَُك ِهْف َأْبِىَيةِ  ،)َفِعٍٓل( ْهَزِة؛ َفٛ  كالَهدُّ ِبَكْزِف: )فاِعٍٓل(. كقاؿ:  ٍَ َِٖلُف َىَشَأْت ِهْف َفْتَحِة ال ـِ. كقَٓل: ا الَعَج

 َيُككُف أعجهيًّا.
ث ػػل :  .8 , فػػي ذكػػري  الكثيػػر  هىٍػػا, ه  ػػف  ل غ ػػات  العػػرب  ً  ه  ى ػػ ، بٍ ْعػػكَ  ةِ َغػػلُ ، كَ دٍ َسػػأَ  ةِ َغػػلُ ، ك ٓفَ الحجػػازيِّ ةِ َغػػلُ ت ه ك 

وكها ٌو  ،دٍ جْ ىَ  لِ ٌْ أَ  ةِ غَ كلُ  ،ٓلٍ قِ ِ عَ ىِ بَ  ةِ غَ لُ كَ ، يـٍ هِ تَ ُلَغِة كَ  ،سٍ يْ قَ  ةِ غَ لُ كَ  ،افَ فَ طَ غَ  فْ هِ  ْ  حَ  ـْ كٌُ  ،(3)ٍّْ تِ كعَ 
ٍر( ( الحاؿ  هع  ل غ ة : )ب ى ي ع اه  )ط يٍّ  :, و 

ًِ عَمِ شرح الشارح: -  ([ َعَزػ َذِلَؾ اْبُف َهاِلؾٍ َفػ)ُلَغُة َبِىْ َعاِهرٍ  (َقَمِ َيْقَمِ)]َكَأه ا  كَها ِفْ حاشِٓت
ـ ؛ َفَقاَؿ: َك)َطْ( ُتْبَدُؿ الَكْسَرُة َفْتَحًة، َكالَياُء َأِلًفا، َىْحَك: )لػِ)َطْ( ِفْ ُصكرَ  (ِة )َدْعَكػ( أََع َٛ ، ِقَٓل: َيْق

ـْ َٓ  ـْ ُْٓركَ ْذكُ َكَل َها )َيْهَشا، َكَيْرَها(،  ْر َغُْٓرُي َذِلَؾ َعْف َ)طْ(، َكَل ـْ ِفْ )َيْهِشْ، َكَيْرِهْ(، َكَىْحِكٌِ ٍُ َعْى
ْ   ُعْصُفكرٍ  َكَىص  اْبفُ  ، َكَكَذِلَؾ: )َعَسِ َيْعِسْ(، َك)َح ًِ ِى كُر َكْسُر َعْٓ ٍُ َعَمِ َأف  )َيْقمِ( َشاذ ، َكالَهْش

كُر: )َيْحِْٓ( ِباْلَكْسِر، َكَقاَؿ اْبُف َهاِلؾٍ  ٍُ ، َكَقْد َذَكَر َهْسَأَلَة )َأَبِ َيْأَبِ( َها -َأْيًضا-: َيْحَِٓ( َكالَهْش
َْصَل )َيْحِْٓ(، َكَ)َيْقِمْ( ِباْلَكْسِر؛ َفُفِتَحِت الَعْٓفُ  ْٖ ًَ ِبَأف  ا (، ُكجِّ َٛ َفاْىَقَمَبِت  ُأْلِحَق ِبَياِئْ، كػ)َيْحَيا، َكَيْق

 َْ ًِ ِباْلَكْسِر َكَها  الَياُء َأِلًفا، َكٌِ ـْ ُيْسَهْع ِفي ـْ َعَمِ )َيْأِبْ( ِبَذِلَؾ؛ ِإْذ َل ـْ ُيْحَك ُلَغُة )َطْ(. اىتٍِ. َكَل
ىِ  ْرِح قريًبا َتْقُِٓٓد الى ْقِل َعْف )َطْ( ِبَها ِإَذا َكاَىِت الَياُء َهْفُتكَحًة ُسِهَع ِفْ )َذْٓ َؾ(، َكَسَيَأِتْ ِفْ الش 
(، َكَىْحكِ  َْ ٌَِرؼُّ َكػ)َبِق  . ِفْ )َيْقِمْ( َعْف )َطْ( ِهْثَل َها َىَقَل اْبُف َهاِلؾٍ  (4)ِي. َلِكْف َذَكَر الَجْك

ًِ عَمِ شرح الشارح: - ٌَُك ُلَغُة ِبِىْ َعاِهرٍ (5)] ككَها ِفْ حاشِٓت ـْ َك ٌُ َْصِل ِعْىَد ْٖ [ َُٓجكُز َأْف َيُككَف ِفْ ا
 ًُ ـ  ُضـ  َبْعَد َحْذِؼ الَكاِك، َكَيُجكُز َأْف َيُككَف َضه ًة َأْصِمي ًة ُحِذَؼ ِهْى . ُث ًِ  الَكاُك َهْكُسكَر اْلَعِْٓف َكَأَخَكاِت

ه ِة َبْعَدُي الَكاُك َأثْ  ٌَا. ض.ِلَكْكِف الَكِمَهِة ِبالض  ا ِباْلَكْسِر َبْعَد ٍَ  َقُل ِهْى

                                                           

 .72، صسبق تخريجً (1)
رؼ، الصحاح )ج2)  .(5/2072( )آِهَٓف(: فْ الدعاء يهد كيقصر. الجٌك
رؼ،3)  ّْ هف غطفاف. الجٌك (: ح ّْ  .(6/2450)ج الصحاح ( )َغِى
رؼ، الصحاح )ج4)  .(6/2467( تقكؿ: قٛي يقميً قمِ كىقٛء، كيقٛي لغة طٓئ. الجٌك
ػػػػك ُلَغػػػػُة ِبِىػػػػ5)  شػػػػرح الشػػػػارح ،هجهكعػػػػة الشػػػػافية ،ْ َعػػػػاِهٍر. شػػػػآٌف( ىػػػػص الجػػػػاربردؼ: )َكَجػػػػَد َُٓجػػػػُد( ضػػػػعٓف. ٌك

 .(259)ص
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ًِ عَمِ شرح الشارح: - ٌَُك ُلَغُة َبِىْ َعاِهرٍ  ككَها ِفْ حاشِٓت ـْ َتْفَعْل َبُىك َعاِهٍر َضـ  الَعِْٓف َكَفْتَح ]َك [ َل
ٚ  ِفْ ُهَضاِرِع )َكَجَد( َفقَ  . الَفاِء ِإ ـْ ـْ ِفْ َغِْٓرِي َكَغِْٓرٌِ ٌُ  ْط، َك

(: تفسير  ابف  جهاعة   .9  )تداخل  الم غات 
ًِ عَمِ شرح الشارح: -  (1): )َقَىَط: َيْقِىُط(-َأْيًضا –الت َداُخِل  ]ِهْف َتَداُخِل المَُّغَتِْٓف[ ِهفَ  كَها ِفْ حاشِٓت

َها؛ َِٖ  ٍِ ّـِ ِباْلَكْسِر ِفٓ ، َكَضَرَب(، َك)َشِهَل َيْشُهُل( ِباْلَكْسِر ِفْ الَهاِضْ، َكالض  ـَ ًُ َجاَء ِهْف َباِب: )َعِم ى 
ـِ(،  : َتُهكُت(، َك)ِدْهَت: َتُدكـُ(: ِبَكْسِر )اْلِهي ، َكَىَصَر(. َك)ِهت  ـَ ًُ َجاَء َكػ)َعِم َى  ِفْ الُهَضاِرِع؛ ِٖ

ًُ َجاَء: َك)هِ  َى  اِؿ(؛ ِٖ ـُ(َك)الد  : ُتَهاُت(، َك)ِدْهَت: َتُدكـُ(، َك)ُدْهَت: ُتَدا : َتُهكُت(، َك)ُهت   . (2)ت 
  

                                                           

ك هجْء لغة هركبة هف لغتٓف، كها حدث فْ )َقَىَط َيْقَىُط( بالفتح فْ 1) ( اىتبً كاضعك الهعاجـ إلِ همحع هٍـ ٌك
)بػالفتح(.  هاضيً كهضارعً، حٓث قٓل بأىٍػا هركبػة هػف: َقػَىَط )بػالفتح( َيْقػِىُط )بالكسػر(، كَقػِىَط )بالكسػر( َيْقػَىطُ 

 .(79)ص أثر القراءات القرآىية فْ الصىاعة الهعجهية تاج العركس ىهكذًجا القادكسْ،
: َتهػػكُت(، كػػػ)ُقْمَت َتُقػػكُؿ(،  -بكسػػر الهػػيـ -( )ِهػػت  2) َتُهػػكُت، كِدْهػػَت تَػػُدكـُ( هػػف المغػػة الهتداخمػػة؛ ٖىػػً جػػاء: )ُهػػت 

ـُ(؛ فأخػػػذ  -بكسػػػر الػػػداؿ -(، ك)ُدْهػػػَت: تَػػػُدكـُ(، ك)ِدْهػػػَت: بكسػػػر الهػػػيـ، ]كػػػػ)ِخْفَت َتخػػػاؼُ  -ك)ِهػػػت  َتَهػػػاُت(  تَػػػدا
ها كالهضارع هف اٖخرػ. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج  . (1/282الهاضْ هف إحدٌا
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 األصل الثاىي هف أصوؿ التصريف, القياس
َٚ  ":ٌػ(669عصفكر)ت قكؿ ابفالقياس اٖصل الثاىْ هف أصكؿ الىحك كالصرؼ، ككها ي  أ

ٚ   ذلؾ إلِ ُٓكَصلُ  ٚك بالقياس، الُّمغة هف كبٓر جزء ٓؤخذ قد أى ً ترػ   .(1)"التصريف طريق ِهفْ  إ

ك أحد العقل، أداتً :القياس    .( 2)إىتاًجا كأقكهٍا  الهباشر، غٓر اٚستدٚؿ طرؽ  ٌك
جراءُ  ،ةٍ مّ بعِ  أصلٍ  عمِ عٍ رْ فَ  لُ هْ بأىً: "حَ  ٌػ(577اٖىبارؼ)ت عرّفً كقد  عمِ اٖصلِ  ـِ كْ حُ  كا 

 .(3)"الفرعِ 
 عمِ التدلٓلَ  يحاكؿ ذا اٖىبارؼ  ٌك ٓىكري؛ فٍا لهف خٛفاً  القياس ةَ ي  جِّ حُ  فَ كْ رَ َٓ  فْ الغالب حاةكالىّ 

هٓتً، حجٓتً  أىكر َفَهفْ  قياٌس  كّمً حكالىّ  ٖفّ  ٓتحّقق؛ ٚ حكفْ الىّ  القياسِ  : "إىكارَ أفّ  عمِ صُّ ىُ كيَ  كٌأ
 . (4)"الّىحك أىكرَ  فقد القياَس 

فْ كاحدة  ئُ طِ خْ أُ ٚك  ،مغةفْ خهسٓف هسألة فْ الّ  ئُ طِ خْ : "أُ ٌػ(377عمْ الفارسْ)تكيقكؿ أبك 
 هف كتاِب  ًُ كأىبَ  كاحدة هف القياس أىبلُ  "هسألةٌ : ٌػ(392ِ)تىِّ جِ  ابفُ  تمهُٓذيُ  كيقكؿ عىً. (5)"هف القياس

 .(7)لعرب فٍك هف كٛـ العرب"ا قيس عمِ كٛـ ا"ه :ابف جىِ كعف .(6)اس"الىّ  كفِ ُٓ عُ  عىدَ  ةٍ غَ لُ 

 األربعة:  أركاف القياس
التْ  الىحكية كالقكاعد المغكية، الىصكص ٌك الىحاة عىد عميً الهقيس عميً: الهقيس -1

 .(8)الىصكص ٌذي هٛحظة بعد الىحاة كضعٍا

  .اً شاذّ  أو ,يطّرد قمياًل ال أو ًدا,ر  ط  ه   كثيراً  يكوف   أف اثالثة: إهّ  أهور أحد   عميً الهقيس ويكوف 

                                                           

 .(31( ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص1) 
 .(27ٕ)ص اٚستدٚؿ كأصكؿ الهعرفة ضكابط ،كحبىكة (،03ٔص (الىحك، أصكؿ صالح، ( اىظر:2)
 .(٢3)ص اٖدلة ىبارؼ، لهعاٖ اٖ اٖىبارؼ: أبك البركات، (3)
 . ٢5الهرجع السابق، ص (4)
 .(2/88)ج الخصائص ابف جىْ، (5)
 .2/90جالهرجع السابق،  (6)
 .1/115جالهرجع ىفسً،  (7)
 .  (95)ص اٖدلة اٖىبارؼ: أبك البركات، لهع (8)
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هية تأتْ: الهقيس -2  غٓر كحدي؛ ٖىً الهسهكع عمِ اٚعتهاد الههكف هف ليس ككىً فْ الهقيس ٌأ
ثبات هحدكد،  ها عمِ القياس هف د  بُ  ٚ كاف فمذلؾ هحاؿ؛  الىقل بطريق الحصر تحت ٓدخل ٚ ها كا 
 .(1)غكيةالمُّ  الىصكص هف يصحّ 
 يأخذ الهقيس ضكئٍا كعمِ ؛عميً كالهقيس، الهقيس بٓف تجهع التْ العٛقة بً ٓراد: الجاهع -3

  . والطرد والشبً, العمة, ثالثة: أحد القياس طرفي بيف والجاهع. عميً الهقيس حكـ

ك ،ةُ العهمي   ًُ كىتٓجتُ  القياسِ  "ثهرةُ  الحكـ: -4  إلحاؽ عهمية ٖف القياس؛ أركاف هف حاةالىّ  عىد ٌك
ا؛ القياسية العهمية لبطمت عِ رْ لمفَ  اٖصلِ  حكـِ  إعطاءُ  عمٍٓا ٓترّتب لـ لك عميً بالهقيس الهقيس  بأسٌر
 . (2)حكـ" بٛ قياس ٚ ٖىً

 ثبت أىً أك القياس عميً، جكاز فْ خٛؼ فٛ العرب عف استعهالً َثَبتَ  يككف  أف إّها كالحكـ
 إلحاؽَ  أفّ  حاةُ الىّ  أدرؾ عميً، كقد القياس كٛهٍـ إجازةُ  اٌرَ ظ أف السٓكطْ ذكر كقد كاٚستقراء بالقياس
د، ا٘لحاؽ صكر ؛ ٖفًُ هَ كْ حُ  لً بُ جِ كْ ُٓ  ٚ قد عميً بالهقيس الهقيسِ  ـ   َفِهفْ  تتعد  د َث  بتعّددٌا تتعد 
 )الكاجب، كالههىكع، كالحسف، كالقبيح، كخٛؼ اٖكلِ، كجائز عمِ: أقساـ ستة جعمكي ؛ لذلؾاٖحكاـُ 
 . (3)السكاء

  

                                                           

 . (ٕٓٔ)ص العربْ الىحك أصكؿ اىظر: ىحمة، (1)
 . (370)ص اٖىبارؼ  فكر فْ دراسة الىحك أصكؿ صالح، (2)
 . (69)صاٚقتراح  ،اىظر: السٓكطْ (3)
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 الق ي اس  عىد  ابف  جهاعة  
 القاعدةَ  بً ٓريد بل قد القياسية، العهمية إجراء القياس ذكر هف -دائًها - جهاعةَ  ابفِ  هرادُ  ليس
َٚ  ":ٌػ(669عصفكر)ت قكؿ ابف هثل الهط رد الهسهكع ضكء عمِ الهستقرةَ   جزء ٓؤخذ قد أى ً ترػ  أ
ٚ   ذلؾ إلِ ُٓكَصلُ  ٚك بالقياس، الُّمغة هف كبٓر ًِ  فْ اسـٍ  ُكلُّ : "قكلٍـ ىحك التصريف، طريق ِهفْ  إ ِل  أك 
ٚ   ك)ِهْرَكَحٌة(، (،)ِهْطَرَقةٌ : ىحك اٖكؿ، هكسكر فٍك كيىقل -اسـ آلة  -بً؛ أؼ:  ُيْعَهلُ  ِههًّا َزاِئَدةٌ  ِهيـٌ   إ
ٚ   يعرفً ٚ فٍذا. (1)"ذلؾ هف استثىْ ها ٚ   ذلؾ َيْعَمـُ  ٚك زائدٌة، الهيـَ  أف   يعمـُ  َهفْ  إ ةِ  ِهفْ  إ ٍْ . الت صريِف  ِج

( يككف  )َأْفَعَل(، كزف  عمِ كاف إذا ،(2)الهاضْ هف الهصدر إف  : "قكلٍـ كىحك ًٛ  كفتح الهيـ، بضـ )ُهْفَع
ًُ : ىحك. العٓف (؛ )َأْدَخْمُت ًٛ َٚ  ُهْدَخ ًُ(، ِهفْ  الهصدرَ  أردت لك أى ؾ ترػ  أ ، ٌذا عمِ )َأْكَرْهَت : َلُقْمتَ  الَحدِّ

َهاِع، إلِ َتْحَتْج فيً كلـ ِقَياًسا، )ُهْكرًها( ( أف   َعِمْهتَ  إذا الس  َٚ  )َأْفَعَل(؟: )َأْكَرـَ ًُ  ذلؾ أف   ترػ  أ  َٚ  ُكم 
ٚ   ُيعَرؼُ    .(3)كثٌٓر" َذِلؾَ  أْشَبايُ ك  بالتصريف؟ إ

 ذلؾ: عمى األهثمة وهف ,الّصرفّية   األصوؿ   هف القياس أصاًل  عمى ابف جهاعة اعتهد
1. : اذّ  ً  أىواع  الش   تفصيم 
ػػِل فػػْ  كهػػا فػػْ حاشػػٓتً عمػػِ شػػرح الشػػارح: - ...إلِ آخػػري[ ُيْعػػَرُؼ بالت َأهُّ ػػاذِّ ـْ أف  الُهػػَراَد بالش  ـ  اْعَمػػ ]ثُػػ

اذِّ كالى ادِر عهكًها ِهْف كجً، كخصكًصػا هػف كجػً، الت عريفاِت ال فهػا خػالف  الق يػاس  ثٛثِة أف  بَٓف الش 
ي   : )ىػاِدٌر فقػط(، ف  خػال  وها قل  ولػـ ي  )َشاذ  فقط(،  كثيًرا: وكاف   وها خالف  : )َشاذ  كَىاِدٌر(، وق ل  و جود 

 ب/(.13)/ؽ : )ُهبآٌِف لٍها(.الضعيف  كأف  
ً  ٌىا ٌوالقياس  الذي  .2 ه ل   الذي سىتىاول  اه عٍ  عميً؛ عمى الهقيس   الهقيس   فيً ي ح  ه ا:  ل ج   ٍ ى  ب ي 

ًٛ  ُيَعدُّ  جهاعةَ  ابفِ  عىدَ  الهفٍكـِ  بٍذا كالقياُس  رفّية هف فٍك هعتبًرا، دلي  فْ كثٓراً  ساقٍا التْ أدلتً الص 

ًِ  َُٓردُّ  أخرػ  كتارةً  ٛستدٚؿ،يستخدهً ل فتارةً  (،حاشٓتً) ًُ  كها َرْأًيا، ِب  آخر. بقياس قياساً  قد ُْٓىِقُض  أى 

ك ُديُ  َسَهاعٌ  ٌىاؾ يكف لـ كلك القياس، قكاعدِ  عمِ داـ يسٓرُ  ها الدلٓل بٍذا َيعتدُّ  ذلؾ ُكلِّ  فْ ٌك   .ُيَعضِّ
َد تعكيًضػػا[  كػػػ)تاء( ]سػػكاٌء ِزيػػ عمػػِ شػػرح الشػػارح: عػػف ا٘عػػٛؿ فػػْ حاشػػٓتً حدٓثُػػً ذلػػؾ فِهػػفْ  -

( حػذفكا إحػػدػ  فػْ)اسػتقاهة( ِزيػَدْت؛ َتعكيًضػػا ِهػَف )الػكاك( الهحذكفػػة  ٍّْ ( فػْ )َيَهِىػػ ٍّْ ـٍ(. ككػػ)يهاِى )ِاْسػػِتْقَكا
َؿ )َقاٍض(.  َٛ ـ  أُِعل  ِإْع ْسَبِة كزاُدكا )اٖلَف(؛ ِعَكًضا عىٍا ُث ( الىِّ ِّْ  أ/(.10)/ؽ)ياَئ

]كقمػُب الٍهػزِة يػاًء كاجػٌب[  عمِ شرح الشارح: فْ حاشٓتً (ياءً  هزةِ الٍ قمبِ ) عف حديث ً ذلؾ وه ف   -
ثاىيػػة ٌهػػزتٓف اىكسػػرت، قػػالكا: ٚك ٓجػػكز فٍٓػػا الػػتسػػػٍػػػٓػػػػل؛ لِّ ٓف فػػْ ُكػػٌػػذا ٌػػك القيػػاُس عىػػد الىحػػكيّ 

                                                           

 .(31( ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص1) 
 .(هصدر الهاضْ) :، ف28ْالهسألة ، ( اىظر: اٖىبارؼ: أبك البركات، ا٘ىصاؼ2) 
 .(31( ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص3) 
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عػف  ً قػد َصػح  ؛ فٓمَزـُ هىً الجهُع بٓف الٍهزتٓف، كسيأتْ ذلؾ فْ بابػً، كأى ػٖف  فيً هٛحظًة لمٍهزةِ 
ا جهيعًا.  ٍَ ا، كتخفيُف ٍَ  أ/(.16)/ؽالػػػفػػػراء تسٍُٓم

, في هسألة  .3 , والحاهل , والهحهوؿ  عميً, كها في قضية األصل, والفرع  ً  القياس  استخداه 
(الخالؼ بيف العمهاء,  ِّْ ٍّْ الفارس ، فْ قضية الٍاء فْ قكلً تعالِ: كخاصًة )الفراَء(، ك)أبا عم

، ٌل ٌْ ٌاُء الّضهِٓر؟ أـ ٌاُء الّسْكِت؟ كبىاًء عميً لهاذا ُكِسَرْت؟ أك لهاذا ُسكَِّىْت؟ ﴾َكَيت ْقًِ ﴿
 عمِ َحَسِب القراءِة التْ قرأَت بٍا:

 :ؼُّ دِ زْ الَٓػ اؿَ َقػ، كَ رِ ثَػكْ َٗ لِ  يفُ رِ الش   ايُ زَ عَ  ًُ هَ عَ ا زَ [ هَ ـْ ٍُ ُض عْ بَ  ـَ عَ : ]زَ كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -
ٍَ  إلِ أف   :هخشرؼُّ الز   :ـُ ٍُ ىْ هِ  ،حاةِ الىُّ  رُ ثَ كْ أَ كَ  ،ٍّْ مَ أبك عَ  بَ ٌَ ذَ   اءُ ٌَ  (1)﴾َوَيخاْلِّ تعالِ: ﴿ – ًِ لِ كْ فْ قَ  اءَ ال

ػفَ الهُ  حِ رْ )َشػ ْ ِفػ فُ ىِّ َص الهُ  لَ قَ ا ىَ ذَ ككَ  ،تِ كْ الس   ، ؼِّ بػػرِ ػَ عْ الجػَ  ـُ َٛ َكػ ًُ ُهػٍِ فْ كالػذؼ يُ  .ٍّْ ِمػف أبػْ عَ َعػ (2)(لِ ص 
ٍَ  ف  أَ  :يغٓرِ كَ  ٌَ َٚ  ،ٓرِ هِ الض   ٌاءُ  ٍّْ أبْ عمِ  دَ ىْ عِ  اءَ ال ٚ   ،تِ كْ الس   اءُ    – اؼُ الَقػ تِ ىَ كِّ ُسػ ـ  ثُػ ،ْت ىَ كِّ ٍػا ُسػ أى  إ

ٍَ  تِ رَ سِ كُ فَ  ،افِ ىَ اكِ ِ سَ قَ التَ فَ  ؛-أيضاً  ُّْ ارِ الفَ  ٍّْ مِ ك عَ أبُ  كقاؿَ ) :ًُ تُ ارَ بَ عِ كَ  .اءُ ال ٍَ  فَ كِّ : سُ س  ،اؼُ الَقػ ـ  ثُ  ،اءُ ال
 ب/ (.110)/ؽ .(ًِ فِ رُّ طَ تَ لِ  ؛رِ سْ الكَ ْ بِ اىِ الث   ؾَ رِّ حُ فَ  ِف،ىااكِ ِ سَ قَ فالتَ 

 ل[: ]الطكي(3)كها قاؿ الشاعرُ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج  ع               ودٍ ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ه  ت  ل  ب 
    
 
 
 

 ...   ...   ...   ...   ... 
 

ٍَ  افِ كَ سْ إِ  ًَ جْ كَ  أف   ـَ دِّ قُ  دْ قَ كَ  ّْ ْ ﴿ا فِ ٍَ ىَ كَ سْ أَ  فْ هَ  دَ ىْ عِ  اءِ ال ٌك ها :اهَ ٌِ كغٓرِ  ،(5)(يَُؤّدِهْ )ك ،(4)﴾َويَخَّْل

                                                           

 .[52( ]الىكر:1)
 .(2/1146( ركف الدٓف، شرح الشافية )ج(2
 (  البٓت: 3)

 عجبت لهكلكد كليس لً أب              كذؼ كلد لـ ٓمدي أبكاف
ًُ: لػػـ ٓمػػدي فخفػػف الػػٛـ فأسػػكف، فقػػاؿ لػػـ ٓمػػدي، ثػػـ أسػػكف الػػٛـ  ٌػػذا البٓػػت لرجػػل هػػف أسػػد السػػراة. كالشػػاٌد فيػػً َقْكُلػػ

د ا٘يضػػػاح ،أقػػػرب الهتحركػػػات إليػػػً. اىظػػػر: القيسػػػْلمجػػػاـز ٚلتقػػػاء السػػػاكىٓف، كحركٍػػػا بحركػػػة   إيضػػػاح شػػػكٌا
 .(1/256)ج

 .[52( ]الىكر:4)
ًُ ِبِدَٓىاٍر َٚ 5) ـْ َهْف ِإْف َتْأَهْى ٍُ ِي ِإَلْيَؾ َكِهْى ًُ ِبِقْىَطاٍر َُٓؤدِّ ِل اْلِكَتاِب َهْف ِإْف َتْأَهْى ٌْ ًِ ( ﴿َكِهْف َأ ٚ  َهػا ُدْهػَت َعَمْيػ ِي ِإَلْيػَؾ ِإ  َُٓؤدِّ

 .[75َقاِئًها﴾. ]آؿ عهراف:
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 (؛باً رْ َض  ًْ تُ بْ رَ َض ) :كؿُ قُ تَ فَ  ؛اٍَ مَ بْ ا قَ هَ  ؾَ ر  حَ ا تَ ذَ إِ  ٓرِ هِ الض   اءَ ٌَ  فُ كِّ سَ يُ  فْ هَ  بِ رَ العَ  فَ هِ  أف  :(1)اءُ ػػػر  الػػػفَ  لَ قَ ىَ 
ءِ  ًُ هُ ٍَ فْ ا أَ ِ هَ مَ عَ كَ  .ٓرِ هِ الض   اءِ ِ يَ مَ ًٛ عَ هْ حَ  ِّْ سِ ارِ الفَ  دَ ىْ عِ كَ  ،عِ هْ الجَ  يـِ ِ هِ مَ ًٛ عَ هْ حَ  ِ عمَ  دُّ رُ ٚ َٓ  كٛـ ٌٚؤ
 ف  أَ بِ  ؛ًُ لَ كْ قَ  فَ ع  َض  ـْ عَ ىَ  .لِ ْص ْ الكَ ا فِ ٍَ اتِ بَ ثْ ا ِ كَ  ،ِت كْ الس   اءِ ٌَ  يؾِ رِ حْ تَ  كـِ زُ ف لُ : هِ فُ ىِّ َص الهُ  يُ دَ رَ كْ ا أَ هَ  ٍّْ مِ ْ عَ أبِ 
ٍَ  فِ كِّ سَ يُ  ـْ ا لَ ًص فْ حَ  ّْ ﴿ اءَ ٌَ  :ؼْ أَ  ؛طْ قَ فَ  ًِ تِ اءَ رَ ْ قِ فِ  اءَ ال ٌَ فِ  ًُ مَ ْص أَ  ف  كأَ  ،(2)﴾َويَخَّْل  ؟يؾُ رِ حْ الت   ةِ ايَ ىَ الكِ  اءِ ْ 
ّْ ْ ﴿فِ  لَ عَ ا فَ هَ كَ  ؾَ لِ ْ ذَ فِ  ًُ مَ ْص أَ  َف الَ خَ  ًُ أى   لُ هَ تَ حْ يُ  ًُ ى  أَ بِ  ٓبُ جِ أُ كَ  رِْج

َ
ّْ ك﴿ ،(3)﴾أ ىْلِ

َ
ٍِ فِ  فَ ك  سَ فَ  ،(4)﴾فَأ  ،اهَ ٓ

ا﴿ اؿَ هَ ا أَ هَ كَ كَ  َْ ٍَ فِ  لَ َص كَ كَ  ،ًِ تِ اءَ رَ ْ قِ فِ  هيـِ الِ  حِ تْ فَ بِ  كَ ٌُ كَ  ،(5)(ََمَْرا اًُاا ﴿ٓ َٓ   .ب/(110)/ؽ. ..اءٍ يَ بِ  ،(6)﴾ُم

ها  -عىد ابف جهاعة –القرآف الكريـ, وقراءاتً  .4 ٌها األصل في الهسائل القياسية, وغيٌر
ها الهقيس: ها الهقيس عميٍها, وغيٌر   الفرع, ٌو

ػػ ازِ كَ َجػػكَ ]كَ  :شػػرح الشػػارحكهػػا فػػْ حاشػػٓتً عمػػِ  - ِ٘ : بِ ؼْ [؛ أَ (د  رَ ) :كِ ْحػػىَ  ِْفػػ ِـّ الض   ةِ َغػػْ لُ ِفػػ اـِ َغػػدْ ا
ػػكَ  .ٓفَ يِّازِ َجػػالحِ  ًِ فِ  ُـّ الض  َٖ  كَ ٌُػػ يػػ ػػهِ َٛ ْ كَ ِفػػ رُ ثَػػكْ ا ػػغَ كَ  ػافَ ٓػ ػػك حَ ُبػػأَ  ًُ اَلػػقَ  ،ـْ ٍِ  ،اسٍ َىػػكَ  ،دٍ َسػػأَ  ةِ َغػػلُ  حُ تْ الَفػػكَ  .يُ رُ ْٓ
ػػغَ كَ  ػػ، أَ افَ َفػػطَ غَ  فْ ِهػػ ْ  َحػػ ـْ ٌُػػكَ  ،تػػْعَ ، كَ بٍ ْعػػكَ  ةُ َغػػلُ  رُ ْسػػكالكَ  .ـْ ٌِ رِ ْٓ ػػغَ  ةُ َغػػا لُ ه  ػػفَ  ٓفَ يِّازِ َجػػالحِ  رِ ْٓ  ْ الفػػؾُّ ٍِ
 (،اٌَػدْ دِ ارْ )كَ  .طْ َقػفَ  ،رِ سْ الكَ بِ  (لَ جُ الر   دِ دِ رْ ُٓ  ـْ لَ )ك (،لَ جُ الر   دِ دُ رْ )اك (،دْ دُ رْ َٓ  ـْ لَ )ك (،دْ دُ رْ )اُ  :كفَ كلُ قُ يَ فَ  ،قاً مَ طْ هُ 
 رُ ثَ كْ أَ كَ  (.يفِ رِ عْ الت  )ْ ا فِ ٍَ تُ رْ كَ ذَ  كيٍ جُ كُ لِ  ؛اسِ يَ ِ القِ لَ إِ  بُ رَ قْ أَ  َْ ٌِ كَ  (،يُ دْ دِ رْ َٓ  ـْ لَ )، ك(يُ دْ دِ ارْ )ك (،اٌَ دْ دِ رْ تَ  ـْ لَ )ك
ػػبِ  آفُ رَ الُقػػ اءَ ا َجػػَهػػ َ  ُنْ ٍْهه تَ ََّل وَ : ﴿-ِالَ َعػػتَ  – اؿَ ا، َقػػٍَ ههوَ  ﴿ك ،(7) ﴾ِثْ هْ خَ ْصههت  نْ إِ  ﴿ك ،(8)﴾يُههوْ َُيْ  َْ ٌَ
ِ ْٔ َص  َْ ٌِ  ُظْض اغْ وَ ﴿ك ،(9) ﴾ثٌ َِ صَ حَ  ًْ كُ صْ صَ ٍْ تَ  ِ٘ كَ  ،ؾِّ الفَ بِ  كجاءَ  ،(10) ﴾َم ح ػفِ  اـِ غَ دْ ا  َْ ٌَ وَ : ﴿ةِ عَ بْ ْ الس 
 ب/(.112)/ؽ .(11) ﴾ِّ يِِ دِ  َْ خَ  ًْ كُ ِْ ٌِ  دْ دِ حَ رْ يَ 

  

                                                           

 .  (1/223)ج هعاىْ القرآف ،لفراءا(1)
 .[52( ]الىكر:2)
 .[36، ك]الشعراء:[111( ]اٖعراؼ:3)
 .[28( ]الىهل:4)
 .[41( ]ٌكد:5)
اًىا) (6) ٍَ ًِ ُه  .[69]الفرقاف: (،َكَيْخُمْد ِفي
 .[6( ]الهدثر:7) 
 .[81( ]طً:8) 
 .[120( ]آؿ عهراف:9) 
 .[19( ]لقهاف:10) 
 .[217( ]البقرة:11) 
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 ها جاء بً القياس: إقرار  ابف  جهاعة    .5
ػػف   -  ٓرِ غِ ْصػػْ تَ ِفػػ اؿُ َقػػ]فيُ  عمػػِ شػػرح الشػػارح: فػػْ حاشػػٓتً (يػػاءً  ٍهػػزةِ ال قمػػبِ عػػف ) حديث ػػً ذلػػؾ ه 
ػػػػػحَ جُ ) (:ؽٍ دَ زْ رَ َفػػػػػ)كَ  (شٍ رَ ْهػػػػػحَ جَ )  فُ ىِّ َصػػػػػالهُ  ًُ َعػػػػػبِ تَ كَ  ،ؼُّ رِ َشػػػػػخْ هَ الز   ًُ اَلػػػػػا قَ ا َهػػػػػذَ ٌَػػػػػ([ ؽٍ زِ ْيػػػػػرَ فُ )كَ  (شرِ ْٓ
َٖ  اؿَ قَ كَ  ،اهَ ٌُ رُ ْٓ غَ كَ  ،ُّْ مِ كِص الهُ كَ   كزُ ُجػَٓ  (اًقػدَ زْ رَ فَ ) ف  أَ  اءُ َهػمَ العُ  ًِ ْيػمَ ؼ عَ الػذِ  اءِ َقػْ البَ ِبػأَ  فْ  َعػًٛ ْقػىَ  ُّْ سِ لُ دَ ىْ ا
 َْ ٌِ كَ  ،اءَ الت   ًُ بِ شْ تُ  اؿَ الد   ف  أَ بِ  كيُ مُ م  عَ كَ  ،ًُ سَ كْ كا عَ زُ ك  جَ  دْ قَ كَ  ،اُس يَ القِ  كَ ٌُ كَ  ،اؿِ الد   اءُ قَ بْ ا ِ كَ  اؼِ القَ  ؼُ ذْ حَ  يًِ فِ 
ػبَ  ؼَ َٛ  ِخػَٛ َفػ (ٌش رَ هْ حَ جَ )ا ه  أَ كَ  .ةِ ادَ يَ الزِّ  كؼِ رُ حُ  فْ هِ   عُ َبػتْ تَ كَ  ،ًِ ْيػمَ عَ  اِـّ الت ػ ثِ ْحػالبَ  دَ ْعػبَ  ايُ َىػهْ مِ ا عَ يَهػفِ  ـْ ٍُ ىَ ْٓ
ػػٚ  إِ  ؼُ ذَ ْحػػ يُ َٚ  ًُ ى ػػأَ  افُّ َظػػالهَ  ػػالِتػػ اءَ الػػر   ف  َِٖ  ؛ٓفُ  الشِّ ٌِ  فْ ِهػػ ْت َسػػيْ لَ  ذْ إِ  ؛ؼُ ذَ ْحػػ تُ َٚ  ؼِ رَ الط ػػ ةُ رَ اكِ َجػػهُ  َْ ْ 
ؼ الػذِ كَ " :اؿَ َقػ ـ  ثُػ ،ااًسػيَ قِ ا كَ اعً هَ ا َسػدًّ ِجػ ٓػدٌ عِ بَ  يـِ الِهػ ؼِ ذْ َحػ فْ هِ  ؼُّ رِ شَ خْ هَ الز   ًُ الَ ؼ قَ الذِ كَ  ،ةِ ادَ يَ الزِّ  كؼِ رُ حُ 
 دِ َعػبْ أَ  طِ َسػِ الكَ َلػإِ  ؼِ رَ الط   فَ هِ  ؼُ ذْ حَ ال يُ رَ اكَ جَ فَ  اءُ ا الر  هَ ٍُ ىَ ْٓ بَ  لْ بَ  ،ؼَ رَ ْ الط  مِ  تَ َٚ  يـَ الهِ  ف  )إِ  :ًُ لَ كْ قَ  دُ عِ بْ ُٓ 
 َٖ ػػػػتَ اىْ  ".اءِ يَ ْشػػػػا ػػػػْ ِفػػػػتِ أْ يَ َسػػػػكَ  ،يُ كُ ْحػػػػىَ  :(1)(بِ اِ َبػػػػالمُّ  حِ رْ َشػػػػ)ْ ِفػػػػكَ  .ٍَِ . ًُ ُقػػػػافِ كَ ا ُٓ َهػػػػ عِ ْهػػػػْ الجَ ِفػػػػ حِ رْ ْ الش 
 (.أ/49/ؽ)
َْٖ ه  عمِ شرح الشارح: ]أَ  وكها في حاشيتً - ِ٘  اءِ هَ سْ )أَ  ُض عْ بَ فَ  :ؿُ ك  ا ا  ([تِ كَٚ كُص الهَ )كَ  (،ةِ ارَ شَ ا
 ْت اىَ ا كَ ه  ا لَ ٍَ ى  َِٖ  ؛ؼِ رْ الحَ ا بِ ٍَ ٍِ بْ شَ  ةِ ك  قُ كَ  ،اٍَ لَ  اءِ ىَ البِ  كـِ زُ مُ لِ  ؛اقً مَ طْ هُ  اتُ كرَ كُ ذْ الهَ  رَ غ  َص  تُ َٚ  فْ أَ  اُس يَ القِ 
َٖ  ؼَ رُّ َص تَ  ؼُ ر  َص تَ تَ   ،ةً مَ اعِ ا فَ ٍَ كعِ قُ كُ كَ  ،اٍَ بِ  فِ ْص الكَ كَ  ،اٍَ فِ ْص كَ كَ  ،اٍَ عِ هْ جَ كَ  ،اٍَ تِ َٓ ىِ ثْ ْ تَ فِ  اءِ هَ سْ ا
  .ِىَ عْ ْ الهَ فِ  فٌ ْص كَ  ًُ ى  َِٖ ؛ ٓرِ غِ ْص ْ الت  فِ  ةِ بَ رَ عْ الهُ بِ  ْت قَ حِ لْ أُ ا ٍَ ْٓ لَ إِ  َفةً اَض هُ كَ  ،ةً كلَ عُ فْ هَ كَ 
: أؼ[؛ عمػِ هػا ٌػك القيػاس عىػد أبػْ عمػْ] عمِ شرح الشػارح: في حاشيتً -أيًضا – ذلؾ وه ف   -

ْف لػػـ ُٓكَجػػْد فػػْ الفػػرِع  َْٖصػػِل قياًسػػا، كا  ـَ أى ػػً ُيْحػػَذُؼ هػػف الفػػرع َهػػا ُحػػِذَؼ ِهػػَف ا ًُ كهػػا تقػػد  فػػإف  هذٌَبػػ
ػػػك  ا ِهػػػَف اْٖصػػػِل، ٌك ٍَ ُهقتَضػػػِ الَحػػػْذِؼ فِبَىػػػاًء عمػػػِ ذلػػػؾ أجػػػاَب بأى ػػػً )هسػػػتاٌء( َفُحػػػِذَفِت الت ػػػاُء ِلَحػػػْذِف

ْف لػـ ٓكجػد فػْ )هسػتاء( إذ هقتضػِ ٌػذا الكػٛـ أف  حػْذَؼ الت ػاِء  )هستطار(؛ لكجكد هقتضيً فيػً، كا 
ـُ، َكَهَشِ عميً الَْٓزِدؼُّ  ، كبً َجَزـَ الى ظ ا  ْ ٍّْ  ِهْف )هستطار( قياس ، كأىَكػَرُي الشػُٓخ بػدُر ِفْ َرْأِؼ أبْ َعِم

 ًُ ٚ  )ِاْسَطاَع( )َيْسػِطيُع(، كلػك كػاف َهقيًسػا َلَجػاَز ِهْثُمػ ـِ إ ِٓف ُهْطمًقا، كقاؿ: إى ً ٚ ىظَٓر لً فْ الكٛ الدِّ
(، ٚك يقكُؿ بجكاز ذلؾ أَحدٌ  ًِ ٍّْ فػْ فْ )ِاْسَتَطاَب الشَْء(، ك)ِاْسَتَطاَؿ َعَمْي . كعمِ ٌػذا قػكُؿ أبػِ َعِمػ

هثل: )ُهْسػَطاٍر(...، كقػاؿ ابػُف الحػػاجػػػب: فأجػاب عمػِ أصػمً بىػاًء عمػِ أف  الحػذَؼ فػْ )هسػطار( 
 ٍّْ ٚ   هقيٌس َغُْٓر هسػتقيـ. قػاؿ: فػٛ ٓتجػً عىػدؼ صػحُة قػكِؿ أبػْ عِمػ ًُ فػْ فػْ ذلػؾ إ  أْف يكػكَف أصػُم

ْ  َحػْذًفا شػاذًّا،  ًُ َحػْرٌؼ أصػم َْ بالهبىْ عمِ أصِل ها ُحػِذَؼ ِهْىػ ٌء أْف يأت ْْ ًُ َش بىاِء ِهْثِل َها ُحِذَؼ ِهْى
ًُ َحْرٌؼ َزاِئػٌد ُهْطمًقػا؛ ٖف  ا٘خػَٛؿ بػً  ْ  َهِقيًسا، أك َها ُحِذَؼ ِهْى ًُ َحْرٌؼ أصم كعمِ لفِع َها ُحِذَؼ ِهْى

 ب/(.220بىاء ٚ ٓؤدؼ إلِ حذِؼ شٍْء ِهْف ُأصكِؿ الهبىْ. )/ؽفْ ال
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ف كاف فيً إعالالف: .6  تقديهً القياس, وا 
سػػٓػػبػػكيػػػػً[ كيهِكػػُف أْف ُيعػػارَض بػػأف   بِ ٌَ ذْ ِهػػ فْ ِهػػ ـُ زَ ْمػػا َٓ َهػػ]لِ  عمػػِ شػػرح الشػػارح: كهػػا فػػْ حاشػػٓتً -

 ب/(.16)/ؽ ِؼ القياِس.عمِ القياِس أْكَلِ هف إعٍٛؿ كاحٍد عمِ خٛ اإعٛلٓف إذا كاى
7.  : ف  خالف ت  القياس  , وا  ً  القراءات   تقديس 
 ػ كَ رَ كَ  اُس َيػٌػذا ٌػك القِ  [يحٌ حِ َصػ فٌ اكِ َسػ ًُ َمػبْ كػاف قَ  فْ إككػذا ] عمِ شرح الشارح: كها فْ حاشٓتً -
َِها﴿ -ِالَ َعػتَ  -: ًِ ْ قكِلػفِ  اـَ غَ ا٘دْ  ٓرٍ ثِ كَ  فِ ابْ  عفِ  ؼُّ زِّ البُ  ِ ْو حََرباُصَٔن ة َْ ْٔا﴿ ،(1)﴾كُْو  ىاه َٔ  ،(2)﴾فَهإِْن حَ

ها ك خارِ  .كىحٌك  ب/(.216. )/ؽكًٚ بُ قْ هَ  كافَ  فْ ا  ك  ،اسِ يَ ٌذا القِ  فْ عَ  جٌ ٌك
كّ د  ابف  جهاعة   .8 في  ف  م  ت  خ  اله   ليس هف القياس   باالستقراء   غة  الم   ف  ه   ً  يه  ه  ع  ت   ت  ب  ها ث  : أّف ي ؤ 

 : ي  جواز  
ًُ: ٚك ثالػثَ  عمػِ شػرح الشػارح: كهػا فػْ حاشػٓتً - فػْ الخػػارج  دْ كَجػُٓ   لػـ ًُ إلػِ أى ػ لٍهػا إشػارةٌ  ]كَقْكُلػ

ف َسػػ ػػك ههىػػكع، كا  هػػا فػػْ الخػػارج ٌك هػػا[ قػػاؿ الشػػارح ٌػػك هبىػػْ عمػػِ اىتفػػاء غٌٓر  جػػكيزُ تَ  ـَ زَ َلػػ ـَ مِ غٌٓر
ك قيػاٌس  فْ الخارجِ ي ِ كدِ جُ كُ  حك بتقدٓرِ فْ الىّ  ا٘سكافِ  ػك باِطػ غػةِ فػْ المُّ  ٌك ٌػذا  . اىتٍػِ. كجػكابُ لٌ ٌك

فػػْ جػػكازي كهػػا صػػرح بػػً ابػػف  فِ َمػػختَ الهُ  القيػػاسباٚسػػتقراء لػػيس هػػف  غػػةِ هػػف المُّ ً ُ عهيُهػػتَ  تَ َبػػهػا ثَ  أفّ 
ل، كىصػػب الهفعػػكؿ، كهػػا ىحػػف فيػػً هػػف ٌػػذا القبٓػػل، كهػػا ٚ كا لػػً: برفػػع الفاعػػُمػػالحػػاجػػػب كغٓػػري كهث  

 (.ب/21/ؽ). يُ كدُ جُ كُ  ُض رَ فْ فيها يُ  ا٘سكافِ  حٓىئٍذ فْ جكازِ  ِ؛ فٛ إشكاؿَ فَ خْ َٓ 
ه اع ة   .9 د  ابف  ج  ى  ً  ى ظ ر  ع  , ف ي ال ف  الق ياس   : ها خ 
ذا َىَسْبَت إلٍٓا ُقْمَت: ] عمِ شرح الشارح: كها فْ حاشٓتً -  : فِ ْٓ ٍَ جْ هف كِ  ؛رٌ ظَ [ كفيً ىَ (ُقَسِكؼُّ )كا 

ا ٌ ه  ًُ َٓ ْهػػيػػاِس أْف ُٓػػَرد  الجَ ِ القِ َضػػتَ قْ : أف  هُ أحػػد  ًُ: أى ػػ ـ  ُْٓىَسػػُب. كجكاُبػػ جػػكُز أْف يكػػكَف ُع إلػػِ كاحػػِدِي، ثُػػ
 َعَمًها لشخٍص ُهَعٓ ٍف فٛ حاجَة إليً. 

ـَ ٚ َٓجػُكُز أْف ُٓىسػَب إلػِ الثػاىْ : قػد ُٓىسػُب إلػِ )فُ والثاىي ُمػكٍع( الػذؼ ُهَغٓ ػٌر ِهػف )ُفُعػكٍؿ(؛ فىقػكُؿ ِلػ
ًُ َبَعػػَد التغٓٓػػػِر َٓىػػػِزُؿ َهْىِزَلػػػَة اٖصػػػِل فٍػػػك فيػػػً  ِؿ؟ ٖصػػالِة الثػػػاىْ؛ فُأِجٓػػػَب َعػػػِف الثػػػاىْ بأى ػػػ َٖك  دكَف ا

 أ/(.15)/ؽكػ)ٌك( فيً. 
ً  القياس  ف .10 ـ  عمى )ف ع ل(:ي ع مّ ل  ابف  جهاعة  ق ب ول    ي هسألة  بىاء  االس
ًُ َشػػاذ [)]  عمػػِ شػػرح الشػػارح: كهػػا فػػْ حاشػػٓتً - ـٍ(، سػػمهىاي( كلكى ػػ ٓجػػُب أْف يقػػكَؿ: هثػػَل ذلػػؾ فػػْ )ُرِئػػ

                                                           

 .[52( ]التكبة:1)
، [83، ك]الىحػل:[57، ك]ٌػكد:[129، ك]التكبة:[49، ك]الهائدة:[89، ك]الىساء:[64، ك63، ك32عهراف: ( ]آؿ2)

 .[54، ك]الىكر:[109ك]اٖىبياء:
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هػػا شػػاذ اِف  (1)ك)ُكِعػػٍل( ٍُ َْ أى  ِع ّٚ فػػْ أسػػهاِء اٖجىػػاِس؛ فَٓػػد  ، اأيًضػػ –عىػػد تسػػميـ أّف الى ْقػػَل ٚ يكػػكُف إ
( بمفٍع كاحٍد، بذلؾ، ثـ قاؿ: كفيً ىَظٌر؛ ٖف  سػػٓػػبػػكيػػً أثبَت بىاَء الػ)ِفِعلٍ  الجكابَ  ؼُّ رادِ ػػُ كقد َحَكِ الػػه
ك )ِإِبٌل( لٍ : ليس فْ إثباِت بىاِء كلؾ أْف تقكؿَ  ... ،ٌك ػال  خ  ( ه  لػػ)ف ع  ػف  ػت  ق  القيػاس  ي   ل  ة  قيػاٍس, ب  ً  ض  ؛ ي

ػػه   ٖف  اجتهػػاعَ  ـِ عمػػِ )ِإِبػػلٍ الكسػػرتٓف أسػػٍُل هػػف تػػكالْ الض  ًَ ِلْمُحْكػػ ػػُذكِذ، بخػػِٛؼ تٓف؛ فػػٛ كْجػػ ( بالشُّ
ًُ ِلَها فيً ِهْف ِثَقِل اٚىتقاِؿ: هف الّضِـّ إلِ الكسر كعكسً ، كذا ظٍر (2)ذلؾ البىاِء؛ فإّف القياَس َيْهَىُع

ـ  رأٓػػػُت فػػػْ )إٓجػػػاز التعريػػػف( ٚبػػػػػف هػالػػػػػؾ كا لٍػػػذا البىػػػاِء فػػػْ تَػػػعْ ٓف لػػػـ يَ الىحػػػكيِّ : أّف أكثػػػرَ لػػػْ، ثُػػػ دُّ
كا بهػكازِف  ًُ. كاعتػدُّ ـ  فاِعُمػ ًِ اختصاُص الِفْعِل الػذؼ لػـ ُيَسػ َْٖصِل هقصكٌد ِب ًُ فْ ا ـْ أى  ٍِ اٖسهاِء؛ ِلِعْمِه

ّىً  ؛ ّٖىً لـ ٓكَجْد فْ غِٓر اٖسهاِء؛ ٖك ًِ ًٛ )ِفِعٍل( عمِ ِقم ِت ؛ إِذ الكسرتاف أقلُّ ثق ًِ ًُ ِهْف َىْفِس ٚ هاىَع ل
ـِ كثٓػرٌ كذك الضهّ  .تٓفِ هف الضه   ّٚ أّىػً قم ػْت (3)تٓف فْ الكػٛ ؛ فػذك الكسػرتٓف حقٓػٌق بكثػِرِة الىظػائِر، إ

ـُ.  ٚ  الت سمي ـْ إ ٍُ  .أ/(20)/ؽىظائُرُي اتِّفاقًا؛ فمـ َيَسْع
د  ابف  جهاعة   .11 : ي ر    بالقياس  قياًسا آخر 
ور ات   عمِ شرح الشارح: كها فْ حاشٓتً - ك  ال ه ذ  ٌ ذ ا الف ع ل  ك  ر ي [ أ ف   ي ض  ر ي  و  ر ي  ي ض  : ض  و  ً  ى ح  ]ف ي

  ً ار ع  ي ف  ف ي ه ض   ٍ ج  و از  الو  ًُ َقاؿَ ف ي ج  ُر َأى  ٌِ ًِ، َكالظ ا ـْ َأَر َهْف َصر َح ِب ًُ،  ، َكَل َذِلَؾ ِهَٓزاًىا ِلَها َقْبَم
ـ  الَحِدٓثَ )َكُيَقاُؿ:  ًِ (4)(َقت ًُ )؛ َأْؼ: (َى ـَ (5)؛ ًأْؼ: َكَشِ ِب ًٛ  –، َكَبت  الُحْك ًُ. كَ  -َهَث ًُ )ِبُهَثى اٍة َقَطَع َعم 

                                                           

)الُكِعػُل( لغػًة فػْ )الَكِعػل(، كُحكػْ  ٌػػ(:180( قاؿ المٓث بف الهظفر أك المٓػث بػف رافػع بػف ىصػر بػف سػيار)بعد(1
ِئـ( بهعىػػِ )اٚسػػت(. )الَكِعػػُل(: بفػػتح فكسػػر. ك)الَكْعػػُل( بفػػتح فسػػككف. ك)الُكِعػػُل( بضػػـ فبكسػػر، كاٖخٓػػرة  )الػػرُّ

ػػرؼ)ت ػػا )الُكِعػػُل(: بضػػـ فكسػػر: فهػػا سػػهعتً لغٓػػر المٓػػث؛ فػػإْف 370ىػػادرة: ٌػػك تَػػْيُس الجبػػل. كقػػاؿ اٌٖز ٌػػػ(: أه 
ْت ركايةُ  ٍد( إذا ُأْشَرَؼ بػً؛ أؼ: )ارتفػع  َصح  ًُ الفعل الهبىِ لمهجٍكؿ؛ تقكؿ: )ُكِعَل بهحه  ا أف  أْصَم ٍَ ٍُ المِٓث فكْج

ًُ. اىظػر:  ػ َتْعِدَٓتَػ بً(؛ فحذؼ حرؼ الجر ثـ أكصل الفعل إلِ الضهٓر أك يضهف )ُكِعػَل( هعىػِ )عػٛ( فٓتعػد 
 .(1/38شرح الشافية )ج الرضْ،

ًٚ لمى ْقل فٍَٓها هف الضهة ِإَلػِ الكسػرة، َكِبػاْلَعْكِس؛ ( )ُفِعٌل(، َك)ِفعُ (2 ٌل(: ِبَضـ اْلَفاء َككسر اْلعٓف، َكِباْلَعْكِس؛ استثقا
 ًٛ َهػػا حركتػػاف ثقٓمتػػاف هتبائىتػػاف ِفػػْ اْلهْخػػرج. كَقػػْد َجػػاَء )ُدِئػػٌل( ك)ِحُبػػٌؾ(، كٌَُهػػا َىػػاِدَراِف، َفػػٛ َيُككَىػػاِف أْصػػ ٍُ َى  فػػْ  ِٖ

 .(1/258)جدستكر العمهاء ، ، ىكرؼ (29)ص الهفتاح فْ الصرؼ الجرجاىْ، الَكْزِف. اىظر:
ػػذا التخفٓػػف فػػْ ىحػػك ُعُىػػق أكثػػر هىػػً فػػْ إبػػل، ٖف (3 بػػل بتسػػكٓف الحػػرؼ الثػػاىْ فٍٓهػػا، ٌك ُفػػكا ىحػػك ُعُىػػق كا  ( َخف 

ػك فػْ ػك حجػازؼ ُرْسػَمَىا َكُرْسػَمٍـ، ٌك الجهػع أكلػِ  الضهتٓف أثقل هػف الكسػرتٓف حتػِ جػاء فػْ الكتػاب العزيػز ٌك
 .(1/44شرح الشافية )ج هىً فْ الهفرد لثقل الجهع". الرضْ،

ـُ. الخمٓل، العٓف )ج4) ك َيُقتُّ الكذب أؼ ٍٓٓئً. كالَقت ُاُت: الى َها : الكذب الهٍيأ كالىهيهة، ٌك  .(5/19( الَقتُّ
 .(6/299( َكَشْ فٌٛف بفٍٛف كشايًة، أؼ: ىـ  بً. الخمٓل، العٓف )ج5)
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َرابِ  لٍ (ِبالش  ٍَ َهَمٍة: َسَقاُي َبْعَد َى ٍْ ت اع  )، كَ (1)، ِبَعٍْٓف ُه د  اله  ث  (ش  ي يد  : أ و  ـ  ه ف  ت ق   ٌ ق د  ي ت و  ٌ ذ ا و   . ً ق 
ىّ ف   اع ف   اله ص  : )اله ض  ار ح  م ىو الش  ً  ع  ى  ـ  ه  ي أ ف  ال الز  و از   ( ب اله ت ع دّ  اب ق  ف ي ج  الق ي اس  الس 
ي ف    ٍ ج  ذ ل ؾ  ، الو  ل ي س  ك  ر  ، و  ً  الك س  : ، ب ل  الق ي اس  ف ي و  ف  )ى ح  ف  ي ح  د  ى  )كَ  ,(ح  َها. (د  ي ى  ر ي  اب ف  ، َكَغِْٓرٌِ ذ ك 

ـ  (2)ه ال ؾٍ  ـ  ض  ا الت ز   ٍ , ب ع ض  ٌ ذ ا الق ي اس  ة  ع ف   ار ج  ث ير ة  خ  ً  أ ف ع اؿ  ك  ى  ت  ه  اء  ً  ق د  ج  م ى أ ى  ر ي  ع  ي  , و غ 
  ً ار ع  ي ف   ,ع ي ف  ه ض   ٍ ج  ً  ب الو  ار ع  اء  ه ض  ا ج   ٍ ب ع ض  ًِ  ، كَقْد َذَكَرٌَا اْبُف َهاِلؾٍ و  ِهٓ ِت َٚ . (3)ِفْ 

 (./ب35/ؽ)

ل  ابف  جهاعة   .12 ً   يفصّ  م  ه  ز ي : في هسألة  القياس  ه ا أ ج  ج  , أو ه ا أ و  ار ح    الش 
ًُ َعَمِ )َيْفِعُل( عمِ شرح الشارح: كها فْ حاشٓتً - ِة اْلَفاِء َقِمٌٓل[؛  ]َكَها َجاَء ِهْى ِباْلَكْسِر َهَع ِصح 

ْخَراِج َغِْٓرِي. َكَقْكُؿ الش   ِِ٘ َٚ ًٚ ِلُهَكاَفَقِة الَغاِلِب  ًُ َُٓجكُز َأْؼ: َفَقْكُؿ الُهَصىِِّف ِإْف َكاَف ِهَثا اِرِح َهَع َأى 
ٌَُك َكَذِلَؾ.  َها ِباْلَهْذُككَراِت َكَها  ًُ اْخِتَصاُص َجَكاِزٌِ ـُ ِهْى  ٌ اِف، َقْد َُٓتَك ٍَ ًِ اْلَكْج يل : أ ف  ِفي ص  و الت ف 

, و ال  ت ى ح ص   ت ح  ع ل( ب ال ف  م ى )ي ف  وف  ع  ر  أ ف  ي ك  ار ع  )ف ع ل ( ب ال ك س  ً  الق ي اس  في ه ض  ي غ  ر ج  ، َكَقْد ر  ص  خ 
ٌ ي  ث ه اى ي ة   ي , و  د  ح  ر  و  ا ب ال ك س   ٍ ار ع  اء  ه ض  ت ح  . ع ف  ذ ل ؾ  أ ف ع اؿ  ج  ا ب ال ف   ٍ ار ع  اء  ه ض  ر أ ج  و أ ف ع اؿ  أ خ 

ع ة   ٌ ى  ت س  ر  و    :و ال ك س 

                                                           

ػ1) ٍِ ػاٌؿ ِباْلَكْسػػ( َى ٍَ ػػٌل َكاْلَجْهػػُع ِى ٌِ ػػَك َىا ٍُ َؿ َحت ػِ َرِكَؼ َف َك  ْٖ ػػْرَب ا ًٛ ِهػػْف َبػاِب َتِعػػَب َشػػِرَب الشُّ ػػ ٍَ َمػػٌة َل اْلَبِعٓػػُر َى ٌِ ِر َكَىاَقػػٌة َىا
ػ ِبػ ٌل َكَيَتَعػد  ٌِ َك َىا ٍُ ُل َكُكلُّ َها اْرَتَكػ ِهْف اْلَهَكاِشْ َف ٌِ اٌؿ َأْيًضا َكَىَكا ٍَ ًُ َحت ػِ َكاْلَجْهُع ِى ًُ إَذا َسػَقَْٓت ْمتُػ ٍَ َِلِف َفُيَقػاُؿ َأْى ْٖ ا
ِبُل. الفٓكهْ ِْ٘ ٌَُك َعُْٓف َهاٍء َتِرُدُي ا اِء اْلَهْكِرُد َك ٍَ ـِ َكاْل ُل ِبَفْتِح اْلِهي ٍَ  .(2/628)ج الهصباح الهىٓر ،َرِكَؼ َكاْلَهْى

ٌػػ(: ِإَلػِ 1250ٌػػ(، لمصػعٓدؼ)ت672ؾ)ت( فْ )فتح الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعػاؿ، ابػف هالػ2)
ا َأْرَبَعة َفمػـ ٓػ ٍَ ا هّرة، كتعّدٍٓا ُأْخَرػ، َكذكر َأى  ٍَ َْفَعاؿ ُلُزكه ْٖ ٌَِذي ا ِْٓف ِفْ  ٍَ ل َهِجْء اْلَكْج ذكر َهِجػْء َأف ال ِذؼ سٍّ

ـ اْلحْصػر  ـ الى اِظـ ُٓػٌك َٛ ٌَر ُي(، كحكاٌها ِفْ اْلَقاُهكس، َكَك ْٓف ِفْ ) ٍَ ٌَػِذي اْلَخْهَسػة، كعّبػر ِفػْ التسػٍٓل، اْلَكْج ِفػْ 
ػػـ ِفػػْ الهضػػاعف الهعػػد ػ غٓػػِر اْلَهْحُفػػكِظ َكسػػُرُي، لكّىػػً لػػـ ٓػػزْد ِفػػْ َشػػرحً عمػػِ  ابػػف هالػػؾ: بقكلػػً: َكاْلتػػـز الض 

َحاح  ا ِفْ الصِّ ا ِفػْ َهػَع َهػا سػبق هػف  -َأْيًضػا–اْلَخْهَسة، َكقد َظفرُت ِفْ اْلَقاُهكس بَأْربَعة َأفَعاؿ َبْعضٍَ ٍَ َم حصػٌر
ًُ(، ك) ًُ كَيُشػجُّ ًُ َيِشجُّ اِبَقة َكٌِْ: )َىث  الخَبَر( بالىُّكف )َِٓىثًُّ كَيُىثًُّ( أفشاي، ك)َشج  رأَس َْرَبَعة الس  ْٖ ًُ( ِباْلُهْعَجَهػِة ا ػ َأض 

ػػػً( ثَػػػة ِفػػػْ اْلَقػػػاُهكس، ك)َره  َٛ ػػػِذي الث  ٌَ ًُ( َأْلَجػػػَأُي، َك ػػػ ًُ كَيِئضُّ ػػػ ًُ( أصػػػمحً، ذكػػػري  ِإَلػػػِ َكػػػَذا )َُٓؤضُّ ػػػ ًُ كَيُرهُّ ػػػ بػػػالراء )َِٓرهُّ
ِْٓف  ٍَ اِبق قد ىظهتٍا َفقمُت: -َأْيًضا–ِباْلَكْج َحاح َهَع حصري الس   ِفْ الصِّ

ًُ؛ َأؼ: أصمح العمهٛ ًُ َره  ًُ َكَكَذا ... كػ)أض  ٌَر  َِٓىثُّ َشج   َكِهْثُل 
 .(206)ص ابف هالؾ فتح الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ لصعٓدؼ،ا
(3     )  َٛ ًِ كَجل  ِهْثُل َج  كبت  قطًعا كىـ  كاضههف  َهَع الػ               ػُمُزـك ِفْ ِاْهُرْر ِب

َْفَعاؿ اْلَهْذُككَرة... ْٖ ٌَِذي ا  َأؼ: كاضهـ عٓف اْلُهَضارع هف الهضاعف َهَع ُلُزكهً، عمِ خٛؼ ِقَياسً ِفْ 
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، َك)َكِثَق((2): )َكِهَق((1)األ  ول ى : َصاَر ُهَكاِفًقا، (4)اْعِتَهاُدُي، َك)َكِفَق(: َقِكَؼ (3)؛ َأْؼ: َأَحب 
) َْ َك)َكِل
، َك)َكِرَث((5) ًِ َْهَر(: َصاَر َحاِكًها َعِمْي ْٖ َْ ا : َتِبَع، َك)َكِل

ْرِث: َك)َكِرَع( (6) ِْ٘ : َصاَر َذا َكَرٍع، (7)ِهَف ا
) َك)َكِرـَ
(8)) ًُ الَكَرـُ، َك)َكِرَؼ اْلُهخُّ : َدَخَم

 (./أ36/ؽ) .(10)َهفِ : َأْكَىَز ِهَف السِّ (9)

((11)والثاىية ـَ : )َحِسَب(، ك)َىِع
ـَ الُبْؤَس، َك)َبِئَس((12) ؛ َأْؼ: َعِد

: َصاَر َذا ُبْؤٍس. َك)َِٓبَس(: (13)
، َك)َِٓئَس( ْدرَ (14)َجف  ًَ((16)، َك)َكِحَر((15): َقَىَط، َك)َكِغَر( الص  َب ُحْزًىا َأْك َغْيًظا. َك)َكِل ٍَ : الَت

: َكاَد (17)
ـُ  َل(َيْعَد ًُ. قاؿ ذلؾ اْبُف َهاِلؾٍ (18)الَعْقَل. َك)َكٌِ ـْ َْٓذُكر ِفْ-رحهً هللا – (19): ِاْشَتد  َفَزُع ُرُي، َكَل ، َكَغْٓ

                                                           

َْ َثَهاِىَيٌة(.)عة اٖكلِ، التْ قاؿ عىٍا: ( قصد بػ)اٖكلِ(: الهجهك 1) ا ِباْلَكْسِر َكْحَدُي، َكٌِ ٍَ  َأْفَعاٌؿ َجاَء ُهَضاِرُع
  .(284( )َكِهَق: َيِهُق(. ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص2)
 .284صالهرجع السابق، ( )َكِثَق: َِٓثُق(. 3)
 .284ص الهرجع ىفسً،( )َكِفَق: َيِفُق(. 4)
(5 : َْ  .121ص الهرجع ىفسً،َِٓمْ(. ( )َكِل
 .284ص الهرجع ىفسً،( )َكِرث: َِٓرُث(. 6)
 .121ص الهرجع ىفسً،( )َكِرَع َِٓرُع(. 7)
: َِٓرـُ( 8)  .284ص الهرجع ىفسً،( )َكِرـَ
ىُد: َِٓرؼ(. 9)  .284ص الهرجع ىفسً،( )َكِرَؼ الز 
َهِف. الزبٓدؼ10)  .(35/219)ج تاج العركس ،( السِّ
َِ ِتْسَعٌة(.( قصد بػ)الث11) ا ِباْلَفْتِح َكاْلَكْسِر َكٌِ ٍَ  اىية(: الهجهكعة الثاىية، التْ قاؿ عىٍا: )َكَأْفَعاٌؿ ُأْخَرػ َجاَء ُهَضاِرُع
ـُ(. ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص12) ـَ َٓىِع  .(292( )َحِسب َيحِسُب(، ك)َىِع
إٓجػاز التعريػف  ،ذًا، أؼ ضػاؽ حالػً كافتقػر. ابػف هالػؾ( َبِئَس َْٓبَأس بالفتح عمِ القيػاس، كَيْبػِئس بالكسػر شػذك 13)

 .(68)ص فْ عمـ التصريف
( )َٓػػِبُس، كَيػػِئُس(، فػػْ هضػػارع )َٓػػِبَس كَيػػِئَس(. كأصػػمٍها )َٓٓػػِبُس(، ك)َٓٓػػِئُس(، فُحػػذفت اليػػاء لكقكعٍػػا بػػٓف يػػاء 14)

ا بٍا فْ أىٍها حرفا عم ة، كقد كقع ًٍ ى هػا لػـ تحػذؼ ككسرة، كها حذفت الكاك هف )َيِعُد(، تشبٓ ا بٓف ياء ككسػرٍة. كا 
راد، إذا كقعػػػػت بػػػػٓف يػػػػاء ككسػػػػرة؛ ٖىٍػػػػا أخػػػػفُّ هػػػػف الػػػػكاك. ابػػػػف عصػػػػفكر، الههتػػػػع فػػػػْ التصػػػػريف  اليػػػػاء بػػػػاطِّ

 .(286)ص
 .284ص ،السابقالهرجع ( )َكِغَر: َيِغُر(. 15)
 .284ص الهرجع ىفسً،( )َكِحَر َصدُري: َيِحُر(. 16)
(17 .)ًُ ِم َٓ :ًَ  .284ص ً،الهرجع ىفس( )َكِل
ل(: فزع، ككذلؾ عف الشْء ىسيً. كالفتح عمِ القيػاس، كالكسػر عمػِ الشػذكذ. ابػف هالػؾ18) َل َْٓكٌَل كَيْكٌِ  ،( )َكٌِ

 .(68)ض إٓجاز التعريف فْ عمـ التصريف
ػػل(: فػػزع، ككػػذلؾ عػػف الشػػْء ىسػػيً. كالفػػتح عمػػِ القيػػاس، كالكسػػر عمػػِ الشػػذكذ. كجهػػع 19) ٌَػػل كَيْكٌِ ػػَل َْٓك ( )َكٌِ

 =ف ٌذي اٖفعاؿ بقكلً فْ ٚهية اٖفعاؿ:الهصىِّ 
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ـُ( : َيِع ـَ ِؿ: َك)َكِع َك  ْٖ ـِ ا اْلِقْس
ـّ َصَباًحا( ِفيَها َٚ (1) ٌَُك ُهَتَصرٌِّؼ.  ؛ ِلِذْكِرِي )ِع ََٓتَصر ُؼ، َكَلْيَس َكَها َذَكَرُي، َبل 

ٚ  )ا ًِ ِإ ِف( ُهَضاِرِع ـْ َِٓجْئ ِفْ )َعْٓ ْلَفْتُح(، َكِفِ )ُبْغَيِة الط اِلِب( ِلَكَلِدِي: )ِإْف َكاَف )َفِعَل( )َفاُؤُي( )َياًء( َل
َْٓئُس(، َك)َيِقَع: َْٓيَقُع( ِباْلَفْتحِ  ِف(  َىْحَك: )َِٓئَس: َٓ ًُ َها َلِزـَ )اْلَفْتَح( ِفْ )َعْٓ ْف َكاَف )َكاًكا( َفِهْى َر، َكاِ  َٚ َغْٓ

َْ َِٓمْ ًُ َها َلِزـَ )اْلَكْسَر( ِلمت ْخِفِٓف، َىْحَك: )َكِل َْصِل، َىْحَك: )َكِجَل: َْٓكَجُل(، َكِهْى ْٖ ًِ َعَمِ ا ًُ ُهَضاِرِع (، َكِهْى
ِف، َىْحَك: )كَ  ْٓ ٍَ . َها َجاَء ِباْلَكْج ـَ ًُ ِهه ا َتَقد  ًِ َىَظٌر َٚ َْٓخَفِ ِعْمُه ِل ِغَر: َيِغُر، َكَيْكَغُر(. اىتٍِ. َكِفْ َأك 

 (./ب36/ؽ)
ع ل   .13 ؼ  الغ ال ب   ابف  جهاعة   ج  ال  ه ع  خ  ـ  ي س  ز ًة ل م ق ي اس  إ ذ ا ل  وّ  و بذلؾ يواف ق  هذٌب  الغ م ب ة  ه ج   , ٌو

 :  سيبويً, والبصريّ يف 
ًُ اْبُف َهاِلؾٍ  عمِ شرح الشارح: كها فْ حاشٓتً - ًُ الَغاِلُب َجَعَم ٚ  َأف  الَغاِلَب[ َها َقاَؿ: ِإى  ، (2) ]ِإ

َْخفَ  ْٖ ٌَُب ِسَٓبَكْيً، َكا ٌَُك َهْذ ( َكَغُْٓرُي َهِقيًسا، َك ًٛ : ِإف  )َفْع َٚ َها َقا ٍُ ٚ  َأى  ًٛ  -ِش ِإ ؼ  -َهَث ِقَياٌس ِفْ الُهَتَعدِّ
ًُ ُكِقَف ِعْىَدُي. َكَقاَؿ ِسَٓبَكْيً: َقاُلكا:  .ِهْف )َفَعَل( ُف َٛ ًُ َفِإْف ُسِهَع ِخ ُف َٛ َك)َفْعٌل( ِفيَها َٚ ُيْسَهُع ِخ

ا الَفْحُل ِضَراًبا(، َكالِقَياُس )َضْربٌ  ٍَ ٌَُك الِقَياُس(، )َضَرَب ًُ: َكَها َٚ َيُقكُلكَف: )َىْكًحا، َك (. َكَٚ َيُقكُلكَى
ُر َقْكِؿ الَفر   ٌِ ًُ َٚ ُْٓدَرػ  اِء: إف  الِقَياَس َجاِئزٌ َكَظا َٚ ُيَقاُس َفَمْك َكَرَد )ِفْعٌل( ِهْى ْف ُسِهَع َغُْٓرُي، َكِقَٓل:  ِكاِ 

ـْ َُٓجْز الىُّ  ًِ َعَمِ )َفْعٍل( َعَمِ الث اِلِث، َكَيُجكُز َعَمِ أَخَريَف، َكالُهَتَباَدُر َكَْٓف ُىِطَق ِبَهْصَدِرِي َل ْطُق ِب
َزًة ِلْمِقَياِس ِإَذا ِؿ، َكَجَعَل الَغَمَبَة ُهَجكِّ َك  ْٖ ًُ َأَراَد ِبا ٌَُك الث اِلُث، َكَلَعم  ِف  ـِ الُهَصىِّ َٛ ُؼ  ِهْف َك َٛ ـْ ُيْسَهْع ِخ َل

 (./أ40/ؽ) .-َتَعاَلِ أََعَمـُ  هللاُ  -الَغاِلِب، كَ 

                                                                                                                                                                      

=ٛ  كجٍاف فيً هف أْحِسب َهع َكِغَرت كِحْرت ... أىعـ َبِئَست َِٓئَست أكلً ٓبس ٌك
ا شػػذكذًا. كذكػػر صػػاحب هىاٌػػل  فٍػػذي تسػػعة أفعػػاؿ ٓجػػكز فٍٓػػا فػػتح عػػٓف الهضػػارع عمػػِ القيػػاس ككرد فٍٓػػا كسػػٌر

أربعػػػة أفعػػػاؿ أخػػػرػ تفػػػتح عػػػٓف هضػػػارعٍا  (:35ص) فعػػػاؿالرجػػػاؿ كهراضػػػع اٖطفػػػاؿ بمَبػػػاف هعػػػاىْ ٚهيػػػة اٖ
ْ: َكِلَغ الكمُب َْٓكَلغ كَيْكِلُغ إذا شرب بأطراؼ لساىً، أك أدخػل فيػً لسػاىً كحر كػً. كَكِبػَق َْٓكَبػُق كَيْكِبػُق  كتكسر ٌك

ِمػْ بالكسػر أيضػػًا إذا قػاـ بػ ً كهمػؾ أهػػري، إذا ٌمػؾ. كلػْ فٛىػًا ٓميػً كليػػًا: دىػا كقػرب هىػً، ككلػػْ الشػْء كعميػً َٓ
 إٓجػػػاز التعريػػػف فػػػْ عمػػػـ التصػػػريف ،ككلػػػْ الرجػػػل إذا ىصػػػري، ككلػػػْ البمػػػد إذا سػػػمط عميػػػً. اىظػػػر: ابػػػف هالػػػؾ

 .(68)ص
 .(1/136شرح الشافية )ج الرضْ، (1)
  ( قاؿ ابف هالؾ فْ ألفٓتً:2)

ا ََٛثٍة َكَرد  َردًّ  َفْعٌل ِقَياُس َهْصَدِر اْلُهَعد ػ ... ِهْف ِذْؼ َث
ًُ َفَعْل ... َكَفَرٍح َكَكَجًكػ َكَكَشَملْ  َكَفِعلَ  ِزـُ َباُب  ٛ  ال

 كَفَعَل الٛـز هثل قعدا ... لً ُفُعكؿ باطراد، كغدا
... أك َفَعًٛىا  ًٚ ًٚ  -فادر-ها لـ يكف هستكجًبا ِفعا  أك ُفَعا

 .(40)ص ألفية ابف هالؾ ،ابف هالؾ اىظر:
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ً   ي ق ر  اب ف  جهاعة   .14 دٍ  اب ف  ه ا ق ال  ي  ر  ر ة (ف ي  ٌػ(321)تد   ٍ ه  ً  ال ي قاس  إال  بها)الج  ً   جاء   : إى  ب 
: يح  ع ر  ف ص    ش 

ُّْ ]ِقَٓل: ُسِئَل الز َهْخَشِرؼُّ  عمِ شرح الشارح: كها فْ حاشٓتً - ُّْ [ َقاَؿ الَخَكاِرْزِه : : َقاَؿ الِعْهَراِى
ٌُكَ  َهاِع؟ َفَقاَؿ:  ـْ َهْقُصكٌر َعَمِ الس  ٌَُك َعَمِ الِقَياِس َأ َٓمِ(؛ َأ اِؼ(: َفُقْمُت: )اْلِفعِّ  َسَأْلُت َصاِحَب )الَكش 

َْ َذِلَؾ ِتْعَهاِؿ؛ َفَْٓىَبِغْ َأْف َيُككَف ِقَياًسا. َكَعِف اْبِف ُدَرْيٍد ِفْ َكِثُٓر اٚسْ  َرِة(: َلْيَس ِلُهَكل ٍد َأْف َْٓبِى ٍَ )الَجْه
، َكَلكْ  ًِ ٚ  َها َبَىِت الَعَرُب َكَتَكم َهْت ِب ـْ  ِإ َٛ َتْمَتِفْت ِإَلِ َها َجاَء ِهه ا َل ـِ َف َٛ ُأِجَٓز َذِلَؾ َلُقِمَب َأْكَثُر الَك
ًِ ِشْعٌر َفِصيحٌ  ٚ  َأْف َِٓجَْء ِب ًُ ِإ   (./أ44/ؽ) .(1)"َتْسَهْع

: )هصدر  الث الث يّ  سهاعي    .15 يل  ابف  -هر ةً  -, وقياسي  -هر ةً  – تىاقض  قوؿ  الشارح  (؟! ي ز 
اًل: (2)ذلؾ  ال مب س   جهاعة    , ه ف صّ 

 ،ِّْ اعِ هَ الس   فَ هِ  اؾَ ىَ ٌُ  (ًٛ خَ دْ هَ ) د  عَ  ثُ ْٓ حَ  ؛لٍ هُّ أَ تَ  عُ ِض كْ ]هَ  عمِ شرح الشارح: كها فْ حاشٓتً -
ِ ت  حَ  ِّْ اعِ هَ الس  بِ  ِّْ ٛثِ الثُّ  رَ دَ ْص هَ  اؾَ ىَ ٌُ  دَ ٓ  ا قَ هَ  ًُ ى  أَ  :ابُ كَ الجَ كَ  ،ٌض اقُ ىَ تَ  ًِ هِ َٛ ْ كَ فِ فِ  [اس  ي  الق   فَ ا هِ ىَ ٍُ ٌَ كَ 
 د  عُ فَ  ،ٚ كْ أَ  ايي اس  ي  ق  ا ٍَ ُض عْ بَ  كفَ كُ يَ  فْ أَ  فْ هِ  أعُـّ  ةٌ ٓرَ ثِ كَ  دِ ر  جَ الهُ  ِّْ ثِ َٛ الثُّ  ةُ يَ ىِ بْ أَ  :اؿَ ا قَ هَ ى  ا ِ كَ  ،َض اقُ ىَ الت   ـَ زَ مْ َٓ 
 لَ ثْ هِ  ف  ا أَ ىَ ٌُ  رَ كَ ذَ  ي  اس  ي  ق   كْ أَ  ْ  اعِ هَ سَ  ًُ ى  أَ  اؾَ ىَ ٌُ  ـْ مَ عْ يُ  ـْ ا لَ ه  لَ  ـ  ثُ  ،ي  س  اي  ق   ًُ ى  أَ  عَ هَ  (لُ خَ دْ الهَ ) ٓرِ ثِ الكَ  فَ هِ 
ا هَ ٌِ رِ دَ ْص هَ  فِ كْ كَ بِ  ِّْ اعِ بَ الرُّ كَ  يدِ زِ الهَ  يُص ِص خْ تَ  :ٓلَ قِ  فْ إِ فَ (. ب/44/ؽ) .َض اقُ ىَ  تَ َٛ فَ  ،ي  اس  ي  ق   (لٍ خَ دْ هَ )
ًُ:  -ًضايْ أَ  -كَ  .ْ  اعِ هَ سَ  يُ رَ دَ ْص هَ  ف  ِ أَ مَ عَ  ٓلٌ لِ دَ  دِ ر  جَ الهُ  ِّْ ثِ َٛ الثُّ  ةِ مَ ابَ قَ ْ هُ فِ  ف  ي  يّ  اس  ي  ق    ف   إِ ٚ  إِ َقْكُل
 :اىَ مْ قُ  ؛ُض اقُ ىَ الت   قُ ق  حَ تَ َٓ فَ  ؛ايًّ اعِ هَ سَ  يِ رِ دَ ْص هَ  فِ كْ ِ كَ مِ عَ  ٓلٌ لِ دَ  يِ رِ ِ آخِ لَ إِ  (لٍ خَ دْ هَ ) :كِ حْ ْ ىَ فِ  بَ الِ الغَ 
ا هَ لِ  ؛بسْ حَ فَ  ايي اس  ي  ق   يُ رُ دَ ْص هَ  َس يْ لَ  دَ ر  جَ الهُ  ْ  ثِ َٛ الثُّ  ف  ِ أَ مَ عَ  ؿُّ دُ ا َٓ هَ ى  إِ  ف  ي  ي  اس  ي  ق  ا هَ ٍِ ىِ كْ كَ ا بِ هَ ٍُ يُص ِص خْ تَ 
 ًُ ُض عْ بَ كَ  ،ايًّ اعِ هَ سَ  ًُ ُض عْ بَ  فُ ك كُ يَ  دْ قَ كَ  ،بسْ حَ ا فَ يًّ اعِ هَ سَ  كفُ كُ يَ  دْ قَ  لْ ب بَ سْ حَ فَ  ي  اس  ي  ق  ا هَ ٌُ رَ دَ ْص هَ  ف  أَ 
 ف  ِ أَ مَ عَ  ؿُّ دُ ا َٓ هَ ى  إِ فَ  ايُ دَ ا عَ ه  عَ  ـِ كْ الحُ  ِْ فْ ِ ىَ مَ عَ  ؿ  دَ  فْ ا ِ كَ  يَص ِص خْ الت   ف  َِٖ  ؛ؾَ لِ ا ذَ ىَ مْ قُ ا هَ ى  ا ِ كَ  ،ايي اس  ي  ق  
 فِ ْٓ هَ سْ القِ  فَ هِ  ُـّ عَ أَ  ايي اس  ي  ق   ًِ ىِ كْ كَ  ُْ فْ ىَ كَ  ،بسْ حَ فَ  يّ  اس  ي  ق  ب   َس يْ لَ  :ؼْ أَ  ؛ؾَ لِ ذَ كَ  َس يْ لَ  دَ ر  جَ الهُ  ْ  ثِ َٛ الثُّ 
َْٖ مَ عَ  ِـّ عَ َْٗ لِ  ةَ لَ َٚ  دَ َٚ كَ  ،فِ يْ كرَ كُ ذْ الهَ  ٚ   اءُ ىَ ثْ تِ اسْ  -ًضايْ أَ  -كَ  ،ّصِ خَ ِ ا  ف  ِ أَ مَ عَ  ؿُّ دُ ا َٓ هَ ى  إِ  بَ الِ الغَ  ف   أَ إ
 ف  أَ  ٓلِ لِ دَ بِ  ،ي  اس  ي  الق  و   ُّْ اعِ هَ الس   يًِ فِ  لْ بَ  ،ًقامَ طْ هُ  ٍّْ اعِ هَ سَ كَ  ،ًقامَ طْ هُ  يٍّ اس  ي  ق  ب   َس يْ لَ  دَ ر  جَ الهُ  ْ  ثِ َٛ الثُّ 
 ،ًقامَ طْ كًطا هُ بُ ْض هَ  كفُ كُ  يَ َٛ فَ  ؛ايًّ اعِ هَ سَ  ًُ ُض عْ بَ كَ  ،ايي اس  ي  ق   ًُ ُض عْ بَ  افَ ا كَ ذَ ا ِ كَ  ،يًِ فِ  كَ ٌُ كَ  ،ي  اس  ي  ق  ِ ىَ ثْ تَ سْ الهُ 
 ؛َض اقُ ىَ  تَ َٚ  ؾَ لِ ذَ  عَ هَ كَ  ،ْ  اعِ هَ سَ  ًُ ى  أَ  ًٚ ك  أَ  ادَ رَ أَ  فْ أَ ا ىَ هْ م  سَ  ؛رَ ر  قَ ا تَ هَ كَ  يًِ فِ  طِ بْ الض   ـِ دَ عَ  فْ هِ  اءُ ىَ ثْ تِ اٚسْ كَ 
  .ض .ي  اس  ي  ق   يِ ادِ رَ فْ إِ ْ فِ  ادَ رَ أَ  فْ ا ِ كَ  ،ْ  اعِ هَ سَ  يًِ فِ  ًُ ٓئُ جِ هَ  (ًٛ عَ فْ هَ ) ف  َِٖ 

                                                           

 (.2/1192)ج جهٍرة العرب اْبِف دَرْيٍد، (1)
: -تعػالِ –قكلػً  فْ ِهػ ؛((. هصدُر قكِلَؾ: )َلَبْسػُت عميػً اٖهػَر أْلػِبُس بَ رَ )َض  :( )الم ْبُس(: بالفتح: الخمط هف باب2)

ْمِبُسػػكَف﴾ ]اٖىعػػاـ: ـْ َهػػا َٓ ٍِ ْٓ . الكميػػات، أبػػك (ُس بَ ْلػػْبُس بالضػػـ: هصػػدُر قكِلػػَؾ: )َلِبْسػػُت الث ػػْكَب أَ [ المُّػػ9﴿َكَلَمَبْسػػَىا َعَمػػ
 (.800ٌػ( )ص1094)تالبقاء الحىفْ



166 
 

 التعميل 
ك تابِ ةِ ا٘قىاعيّ  حكِ الىّ  كسٓمةُ  :التعميل   هٍا ، كها قسّ ةٌ دليّ ، كجَ ةٌ ، كقياسيّ ةٌ عميهيّ تَ  لُ مَ كالعِ  .لمقياس عٌ ، ٌك

 ّْ ِب  ٘ظٍارِ  صبةٌ خَ  أرٌض  ةُ كالعمّ  (.ٌػ337)ت الزجاج  .حكؼّ الىّ   ـِ لدػ العالِ  ةِ الفكريّ  دراتِ كالقُ  الهكٌا

ـ    :ة  م  الع   أقسا
ْ :ة  عميهيّ التّ  ة  م  الع   . أ  زيًدا إفّ ) ا:ىَ كلُ قَ  كعِ الىّ  ٌذا فْ كهِ  ،العربِ  كٛـِ  ـِ مُّ عَ تَ  إلِ بٍا ٓتكصل التْ ٌك

ـَ ىصبتـ قٓل: إفْ ف (.قائـٌ   ،ُعمِّْهَىا كذلؾ ّٖىىا ؛الخبرَ  كترفعُ  ،اٚسـَ  تىصب ٍاٖىّ  (؛بػ)إفّ  قمىا زيًدا؟ ِب
ٍَ  كها فٍذا...؛ كىعّمهً  . العربِ  كٛـُ  طَ بِ ُض  كبًِ  ،عميـِ التّ  ىكعِ  فْ هِ  ًُ أشب

 ـَ لِ  :(قائـٌ  زيًدا إفّ ) قكلً: ( فْبػ)إفّ  )زيًدا ىصبُت ) :قاؿَ  لَهف - قٓلَ  فإفْ  :ة  قياسيّ ال ةالعمّ  . ب
 الفعلَ  ضارعتِ  ٍاكأخكاتِ  ٍاٖىّ  :يقكؿَ  أفْ  ،ذلؾ فْ فالجكابُ  )إّف( اٚسـَ؟ بَ تىِص  أفْ  بَ كجَ 

 بالهفعكؿِ  ًٌ شبّ هُ  بٍا فالهىصكبُ  ؛ًُ تْ عَ ضارَ  لّها ًُ إعهالَ  ْت مَ هِ عْ أُ فَ  ؛عميً ْت مَ هِ حُ فَ  ؛هفعكؿٍ  إلِ ؼَ الهتعدِّ 
 . ًفاعمِ  عمِ ًهفعكلُ  ـَ دِّ قُ  ها هف اٖفعاؿَ  ًُ بِ شْ فٍْ تُ  ؛لفًظا لِ بالفاعِ  ًٌ شبّ هُ  بٍا كالهرفكعُ . لفًظا
ْ السابقتٓف، فِ ْٓ تَ م  العِ  دَ عْ بَ  فتبدأُ  ةُ مّ العِ  ٌذي اأهّ  ة(:)الىظريّ  :ة  الجدليّ  ةالعمّ  . ت  لٍها، تعمٓل ٌك

ّْ  سكيغِ طريق التّ  عف لٍها كتأٓٓد ر هىطقة بضركرة ا٘حساس هف تأتْ ٍاإىّ  إذ ؛الهىطق  ،الظكٌا
ْ جهيًعا، كالعملِ  ،كالقكاعد  الحركؼُ  ٌذي شابٍتِ  جٍة أؼ ِهفْ  يقاؿ: أف أعٛي مىا بًهثّ  ها عمِ ٌك
ٍَ  ـَ لِ كَ  ؟اٖفعاؿَ  ك ،ًِ مِ فاعِ  عمِ ًُ هفعكلُ  ـَ دِّ قُ  ها ْت شاب  إلحاقٍا ِإل دعا الذؼ كها ليس بأصل؟ ٌك
 ،ثالثةٌ  ةٌ م  عِ  ٌك ٌذي الهسائلِ  هف أؼٍّ  عف بً لُّ تَ عْ يُ  الذؼ فالجكاب إلخ، … اٖصل؟ دكف  بالفرع
 . ظرِ كالىّ  ،الجدؿِ  فْ ةٌ كداخمَ 

 هدرسةً  ذلؾ فْ ـُ ٓمتزِ  ٚ ًُ قَ بَ سَ  فههّ  آراءي ٓختار الهتأخريف، حاةالىّ  هف ابُف جهاعةَ  كاف اكلهّ 
ا ةً ىحكي   ٍَ ِى ك - ِبَعْٓ ـَ اخترَت ًُ يسألُ  أحًدا كأفّ  (حاشٓتً) بىِ دْ قَ فَ  - ةِ ي  رِ ْص الهِ  الهدرسةِ  جٌ ٍَ ىْ هَ  ٌك  ٌذا : ل
 دُ عُ بْ َٓ  اٌَ أكثرَ  كلكفّ  كثٓرًة، حاشٓتً فْ عميٛتُ التّ  كاىت فقد ٌىا كهف ،يُ رُ رِّ بَ كيُ  ،يِ ٚختيارِ  لُ عمِّ يُ  ؟ فترايالرأؼَ 
ِّْ دَ الجَ  عمٓلِ التّ  فِ عَ   .لٍا رُ رِّ بَ يُ كَ  ،ًِ اراتِ اختي رُ سِّ فَ يُ  لْ بَ  ،ل

ـ  ابف  جهاعة     : الّتعميل   استخدا
- ( : ًِ ىها كاف الهٓزاف ثٛثيّ هثُل قكِل ِّْ  لككفِ  ،اً كا  ًا أك اعيّ بَ رُ  لك كافَ  ًُ ى  أك ِٖ  ،يِ رِ ْٓ غَ  فْ هِ  أكثرَ  الثٛث
ِّْ الرُّ  كزفُ  فْ ك  هَ ًا لـ يُ ٛثيّ ثُ  ، كلك كافَ كثرَ أك أَ  رؼٍ حَ  حذؼِ  بِ ّٚ بً إ ِّْ ٛثِ الثُّ  كزفُ  فْ ك  هَ ًا لـ يُ يّ اسِ هَ خُ   باع
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ِّْ أك الخُ  ّٚ  هاس ٍّْ  ذكري ابفُ  .الحذؼِ  فَ هِ  أسٍلُ  ـْ ٌُ عىدَ  كالزيادةُ  .تٓفر  أك هَ  ةً هر   ٚـٍ  ةِ  بزيادَ إ  جى
ذا ُيعَ  .(1)(ٌكذا َُٖكِؿ.ٌك    دُّ هَف الِعَمِل ا
[؛ أؼ: ّٖف لفػعَ  عمِ شرح الشارح: ككها فْ حاشٓتً - ًِ ُـّ اٖفعػاِؿ هعىػ ًِ  (لِ ْعػالفِ ) ]ّٖىً أعػ  ُيَعب ػُر بػ

ػػْ َعػػْف َقْكِلػػَؾ: )َفَعْمػػُت( عػػف ربَت زيػػًدا؟ فتقػػكؿُ القائػػُل: ٌػػل َضػػ كؿُ ُقػػا يَ َهػػعػػف ُكػػلِّ ِفْعػػٍل كَ  : َفَعْمػػُت. كُتَكىِّ
 ب/(.9)/ؽ َة فْ الت ْصِريِف.اٖصالَ  (لِ عْ لفِ ػ)اِهَل اٚسـُ عمِ الِفْعِل؛ ّٖف ل( كحُ بِ رْ )الض  
ًُ فْ هعىِ ُكلِّ ِفْعٍل[ ٌك ِهْف َعْطِف  عمِ شرح الشارح: ككها فْ حاشٓتً - ]كَيِصحُّ استعهاُل

ًُ سبٌب لصحِة اٚستعهاِؿ الهذككرِة، أك ِهْف َعْطِف  الُهَسب ِب عمِ الدلِٓل عمِ السبِب؛ ٖف  عهكَه
ٍَ  شارحِ  الهدلكِؿ؛ ٖى ٍا دلٌٓل عميً. كعبارةُ  ًِ أعـ  اٖفعاِؿ عُ َض كَ ): ةِ ي  كىِ ارُ ال كا لذلؾ لفَع )ِفْعٍل(؛ ِلَكْكِى

ًِ فْ هعىِ ُكلِّ  ؛ لجكاِز استعهاِل ًِ  ب/(.9)/ؽ .(ِفْعلٍ  هعى
أك  ًُ َهػػعىػػً بهػػا تقد   رَ عب ػػيُ  ]كأفاعػػل[؛ ّٖىػػً حٓىئػػذ إّهػػا أفْ  عمػػِ شػػرح الشػػارح: ككهػػا فػػْ حاشػػٓتً -

فْ (أفاعل) ًُ ىُ زْ كَ فَ  ؿُ اٖك   كافَ  ، فإفْ ًِ بمفظِ   ـَ كِ حُ فَ  ؛، ككٌٛها لـ ٓكجدا(أفداعل)كاف الثاىْ فكزىً  ، كا 
 ب/(.198)/ؽ .(2)(ًى ٖ ) :بهعىِ فٍك تعمٓل (تفاعل)حتِ يككف  ؛با٘بداؿ

                                                           

( ٌكػػذا ذكػػري ركػػف الػػدٓف اٚسػػتراباذؼ: أىػػً ىقمػػً عػػف ابػػف جىػػْ هػػف )سػػر صػػىاعة ا٘عػػراب(. ركػػف الػػدٓف، شػػرح (1
  .(1/175الشافية )ج

 .(2/852ج)الهرجع السابق، ( اىظر: 2)
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 :   اإلجهاع  األصل  الّثالث 
 ،رجيحِ كالتّ  ،عمِ ا٘جهاعِ  ، كالّتعمِٓل،كالقياسِ  ،هاعِ إلِ السّ  إضافةً ، بِف جهاعةَ ا ارتكز هىٍجُ  

 ِؼ َٛ ، عمِ خِ مِ شرح الّشاِرحِ ع ةِ رفيّ الّص  حاشٓتًذلؾ فْ  رُ ٍَ ظْ كيَ ، الحاؿ كاستصحاِب  ،عارضِ كالتّ 
ّٚ السّ دُ هِ تَ عْ لـ يَ  ائلَ اٖكَ  فْ ذلؾ أف   ببُ السّ  ؛ كقد يككفُ اٖكائلِ  ْ  الشّ  عمٓلَ كالتّ  ،كالقياَس  ،هاعَ كا إ ؛ خص

 .(1)مغةِ الُّ  دُ قكاعِ  ارتكزْت  ـُ ٍِ ْٓ مَ كعَ  ،ريقِ الطّ  ؿُ فٍـ أك   ؛ًِ بذاتِ  هىٍـ هدرسةً  فكاف الكاحدُ 

 ؛ ٖفّ ةٍ ايَ فَ كِ  رُض فَ  صريفِ كالتّ  ،حكِ كالىّ  ،مغةِ الُّ  هعرفةَ  يقكؿ: "اعمـ أفّ  (ٌػ911)تككاف السٓكطْ
 ،كِ حْ كالى   ،ةِ مغَ الُّ  ةِ فَ رِ عْ عمِ هَ  فُ كق  تَ تَ  ةِ ل  اٖدِ  ...كهعرفةُ ، ا٘جهاعِ  بةُ اجِ كَ  ةِ رعيّ الشّ  اٖحكاـِ  هعرفةَ 
 .(2)"صريفِ كالت  

 إجهاعِ  ؿِ َٛ خِ  فْ بٍا هِ  اٚحتجاجُ  فُ هكِ يُ  (ٌػ911)ِّْ ٓكطِ السّ  عىدَ  ةُ ؛ كالعربي  ةِ العربي  بِ  كردْت  حكاـُ فاٖ
 ًفا.   رْ كَص  ،ا ىحًكاٍَ مِ ائِ سَ ِ هَ مَ عَ  مهاءِ العُ 

  :ويقصد باإلجهاع

 اٖكائلُ  العربُ  فٍ عٓ  هُ  ًٍ جْ ِ كَ ا عمَ ٍَ بِ  كفَ قُ طِ ىْ َٓ ؛ فَ لِ الهسائِ  فَ هِ  ةٍ ِ هسألَ مَ عَ  العربِ  إجهاعُ : أو اًل 
ُٖ  فَ هِ  ـْ ٌِ ٓرِ غَ بِ  ـْ ٍِ المغِة اٖكلِ، قبل اهتزاجِ  أصحابُ  ،صحاءُ الفُ  ُص م  الخُ  ُٖ  لِ ائِ بَ القَ كَ  ،ـِ هَ ا  ػ.رَ خْ ا

يي  عمٍٓا  دُ ُيعتهَ  ةً ج  حُ  (؛ كُيَعدُّ ا٘جهاعُ ةِ كفَ كالكُ  ،)البصرةِ  فِ ْٓ يَ رَ بْ الكُ  الهدرستٓفِ  عمهاءِ  إجهاعُ : اث اى 
ُّْ السّ  كيقكؿُ  .ةِ ٓمَ خِ كالد   ةِ كىَ حُ مْ الهَ  ةِ مغَ الُّ  فَ هِ  الفصيحةِ  ربِ العَ  ةِ غَ لُ  فْ هعرفةِ  جهاعُ ٓكط  – العربِ  : "كا 

 ها يككفُ إىّ  ف  ي  البمد   أٌل   إجهاع   فقاؿ: "اعمـ أفّ  (،ٌػ392)تجىْ . كقد ىاقش ٌذا ابفُ (3)"ةٌ ج  حُ  -أيًضا
ٚ   يُ دَ َٓ  ؾَ هُ ْص خَ  طاؾَ إذا أع ؛ةً ج  حُ   يُ دَ َٓ  طِ عْ يُ  لـْ  ا إفْ صكص؛ فأهّ عمِ الىُّ  يَس قِ ، كالهَ الهىصكَص  َف الِ خَ  ُٓ أ

 َٚ  ـْ ٍُ أى   :ةٍ ى   سُ كَٚ  ،آفٍ رَ فْ قُ  يُ أهرُ  اعُ طَ يُ  فْ ه  هِ  دْ رِ لـ َٓ  ًُ أى   لؾَ ذَ ؛ كَ عميًِ  ةً ج  حُ  ـْ ٍُ إجهاعُ   يككفُ َٛ فَ  بذلؾَ 
، (4) "ةٍ لَ َٛ عمِ َض  عُ هِ تَ جْ  تَ ْ َٚ تِ ه  : "أُ ًِ ملسو هيلع هللا ىلص فْ قكلِ  هللاِ  سكؿِ رَ  عفْ  صُّ الى   كها جاءَ  ،أِ طَ ِ الخَ مَ عَ  كفَ عُ هِ تَ جْ َٓ 
ىّ  ٌُ كا   . (5)"ةِ مغَ الُّ  ٌذيِ  استقراءِ  فِ هِ  عٌ ىتزَ هُ  ـٌ مْ ك عِ ها 

                                                           

 جٍكد السٓكطْ الصرفية. اىظر: بياهٓف عبد الجمٓل أحهد دكيكات، (1)
 .(78)ص اٚقتراح  ،السٓكطْ (2)
 . 95الهرجع السابق، ص (3)
 .[3950: رقـ الحدٓث 2/1303، السكاد اٖعظـ، هاجة ابف سىف ،هاجة ابف (4)
 .(1/190ابف جىْ، الخصائص )ج (5)
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 ؾَ مْ فْ تِ  بِ رَ العَ  فَ هِ  اعٌ هَ سَ  اؾَ ىَ ٌُ  فْ كُ يَ  ـْ ا لَ هَ  لِ ْص إلِ الفَ  كفَ مُ يِص  ـْ ٍُ مُ عَ جْ َٓ  الفريقٓفِ  فاجتهاعُ 
 ،اعُ هَ الس   بذلؾَ  كدُ ُص قْ ، كالهَ بِ رَ العَ  ـِ َٛ ِ كَ مَ عَ  يَس ا قِ إلِ هَ  ِؼ رُ عَ الت   ـ  ، ثُ ةِ كحَ رُ طْ الهَ  ةِ ي  ِض القَ  أكِ  ةِ لَ أَ سْ الهَ 
 .اسِ يَ كالقِ  ،اعِ هَ ًيا لمس  الِ تَ  كفَ كُ يَ  ، فا٘جهاعُ اُس يَ كالقِ 

، كها تبَّٓف ذلؾ فْ ٓفَ هف البصريِّ يُ آراءَ  ذَ ها أخَ  رُ ثَ أكْ  جهاعةَ  ابفَ  فإفّ  ؛ةبجاىب ٌذي الهىٍجيّ 
 كافَ  ًُ فَ َٛ خِ  ف  كِ كلَ  ٓق(،، الهصرّيِة؛ )هدرسِة الت حقةِ ي  دِ غداالبَ  لمهدرسةِ  بٓىها كاف يهٓلُ  هىٍجً، كهذٌبً،

 ًُ ْ أى  ىِ عْ يَ ٚ ٌذا  ف  كِ كلَ  ؛اٍَ َض رَ التْ عَ  لِ ائِ سَ الهَ  فَ هِ  ا فْ كثٓرٍ ٍَ فَ الَ خَ  يُ دُ جِ ىَ  ذْ إِ  ؛ةِ ي  كفِ الكُ  ةِ سَ رَ دْ مهَ ا لِ حً اِض كَ 
 الَبْصِري َة.  ُتَخاِلُف الهدرسةَ  ا هاثٓرً ٍا كَ أى   اِـّ الت   ًِ هِ مْ عِ  عَ هَ  اءِ أرِ  ا فْ بعضِ ٍَ قْ افِ كَ لـ ُٓ 

ذا الهذٌب  ـُ()ِهْصرَ فْ  -ٌك ا َْ الُقَضاِة فٍٓا، ك)الش  ا َزَهًىا، ككاَف قاض ٍَ ـَ فٓ   ( البمِد التْ أقا
، كهكِطُف أجداِديِ  ُّْ َْٖصِم ًُ ا ٌَ  -هكِطُى ٌَ )ػب ؼَ رِ عُ  بُ ٌذا الهذ ًِ  ـْ لـ ٓمتزِ  يُ دُ جِ ىَ  حٓثُ  (؛ٓفَ قِ قِّ حَ الهُ  بِ هذ  في

ـْ جِ ٍَ ىْ هَ كَ  ٓفَ يِّرِ ْص البَ  كبِ مُ سْ أُ بِ  ٌِ ذَ الهَ  فَ هِ  يجٍ زِ هَ  بُ ٌَ ذْ هَ  ًُ ى  إِ  ، إذْ كفٓٓفَ الكُ  بِ ٌَ ذْ  هَ كَٚ  ،طْ قَ فَ  ٍِ  فيًِ  قُ ق  حَ تُ  بِ ا
كهعىِ  ؛فَ حْ  لَ كَٚ  ،فٍٓا كَ غْ  لَ التْ َٚ  ،ةِ يهَ مِ الس   ةِ مغَ مِ الُّ ع دُ هِ تَ عْ التْ تَ  ةُ يحَ ِص الفَ  ةُ دَ رِ ط  الهُ  ةُ رفي  الص   أراءُ 
ّىها اّتبَع )هىٍَج الُهَحقِّقَٓف( ِهَف العمهاِء. يُ دَ حْ كَ  ةِ رَ ْص البَ  بهذٌبِ  ـْ لـ ٓمتزِ  ًُ ٌذا أى   ، ٚك الُككَفة أك َبْغَداَد، كا 

كاف يهٓل لِٓل، كقد َعَرْفَىا هف البحث، كالدراسة فْ اٖبكاب الصرفّية أف  ابَف جهاعَة: كسىؤكُِّد ذلؾ بالد  
 أفّ  دَ جِ كُ ، ك ٓمتفتكف إلِ كل هسهكع، ٚك يعتهدكف عمِ القياس الشاذِّ  ؛ فإّىٍـ ٚلمبصريٓف لتأثري بهذٌبٍـ

ىّ  ،فقط يعتهد عمِ الهذٌب البصرؼّ ٚ بعً كاف هىٍجً الذؼ اتّ  بها ٌك  فً فْ أراء كاحتجّ ها إذا خالكا 
بِ  فَ هِ  ارَ كاختَ  ،ًُ ىْ عَ  أعرَض  عمِ دلٓلٍ  ٚك يقكـُ  ضعٓف كليس لً أصلٌ  ُٖ  الهذٌا  . ًُ هىٍجَ  ـُ خرػ ها يٛئِ ا

، ، كالّشاـِ ، كهصرَ كيقكُؿ الىُّحاُة: إف  هذٌَب الهحقِّقَٓف ٌك هذٌُب الهتأخريف هف عمهاء اٖىدلس
ٌػ(، كابُف 745، كأبك حياف)تٌػ(672كهف العمهاِء الذٓف َبَرُعكا فْ ذلؾ: ابُف هالٍؾ)ت

ـٍ)تٌػ(669ُعصفكٍر)ت )ت761، كابُف ٌشا ُّْ ـْ كثٌٓر، كهىٍـ ابُف ٌػ(911ٌػ(، كالسٓكط ، كغُٓرٌُ
 ٌػ( صاحُبَىا. 819جهاعَة)ت

 وهف أهثمة اإلجهاع في حاشيتً, ها يمي: 
ًُ، كأقّرُي عِف  - ًُ  ٌػ(311)تاجِ جّ الزّ َها ىقَم ِّْ ٓف: عمِ أف  قكَؿ الكػسائػػِ كف كأكثُر الككفِّٓ : أجهع البصريُّ قكَل   ػ
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ًِ ، ك)أسهاَء(، كب(1) َيْصِرَؼ )أبىاَء(أْف َٚ  كيُ ، كألزهُ أٌ طَ خَ  ـَ جهػٍع؛ أف  )أشياَء( جهػُع هعىػ ػا اسػ ٍَ ؛ ِلَككِى
ْف كاَىػػْت ُهفػػردًة ِهػػْف دَ إضػػافُة الَعػػ فجػػازَ  ػػٍط(؛ ٖف  ٌػػذي كا  ِد إلٍٓػػا كهػػا فػػْ )ثٛثػػِة َىَفػػٍر(، ك)تسػػعِة َرٌْ

(؛ )الٍػػاءُ  –ا أيًضػ –حٓػُث اّلمفػُع فٍػْ هجهكعػػٌة ِهػْف حٓػُث الهعىػػِ؛ فكػذلؾ )أشػياُء(؛ كلػػذلؾ َثَبتَػْت 
ًِ إلػِ الجهػعِ ّٖىٍا فْ  هثػُل: )ثٛثػِة  ،الهعىِ جهُع شْء؛ فصار إضافُة العدِد إلٍٓػا بهىزلػِة إضػافِت
 أثكاٍب(.

ًُ َيْغِمُب عميً تأِٓٓدُ كلكف فْ الحقيقة تكاُد َتِجُد ا٘جهاَع شحيًحا فْ حاشيِة ابِف جهاعةَ  ُي ؛ ّٖى
(يككف هؤيًِّدا لفرادػ الككفّٓٓف، كػ)الفراِء( -أحياًىا -كالبصرّيٓف، ك سٓبكيً ِّْ  . ، ك)الكساِئ

  

                                                           

( هثاؿ: )َرَزَقً هللا بَأْبىػاَء َبػَررٍة(. الػرأؼ: هرفكضػة عىػد بعضػٍـ. السػبب: لهىػع الكمهػة هػف الصػرؼ، دكف هسػكِّغ (1
بة: )رزقً هللا بأبىاٍء َبَررة( ]فصيحة[. التعمٓق: تستحق كمهػة )أْبىػاء( الصػرؼ؛ ٖف  ٌهزتٍػا لذلؾ. الصكاب كالرت

ػػرؼ، ككزىُ هىقمبػػة عػػف أصػػل، فٍػػْ ليسػػت زائػػدة كهػػا تكٌ هٍػػا هػػف هىعٍػػا هػػف الّصػػ َتَسػػه ِ ). كهثػػاؿ: (َأْفعػػاؿٌ )ا: ٍَ
الصػرؼ، دكف هسػكِّغ لػذلؾ. الصػكاب . الػرأؼ: هرفكضػة عىػد بعضػٍـ. السػبب: لهىػع الكمهػة هػف (بأْسهاَء كثٓرةٍ 

]فصػػيحة[. التعمٓػػق: تسػػتحق كمهػػة )أْسػػهاء( الصػػرؼ؛ ٖف  ٌهزتٍػػا هىقمبػػة عػػف  (َتَسػػه ِ بأْسػػهاٍء كثٓػػرةٍ )كالرتبػػة: 
 . عهػر، هعجػـ الصػكاب المغػكؼ (َأْفعػاؿ)أصل، فٍْ ليست زائدة كها تكٌ هٍػا هػف هىعٍػا هػف الصػرؼ، ككزىٍػا: 

 .(43ك 1/6)ج



171 
 

 الحاؿ استصحاب: األصل الرابع
 اٖصل، عف دلٓل الىقل عدـ عىد اٖصل فْ يستحقً ها عمِ المفع حاؿ إبقاء ٌك 

ك اٖسهاء فْ اٖصل حاؿ كاستصحاب  اٖفعاؿ فْ اٖصل كحاؿ البىاء، دلٓل ٓكجد حتِ ا٘عراب ٌك
َٖ  ذلؾ أفّ  اؿُ ثَ هِ فَ  .(1)ا٘عراب" دلٓل ٓكجد حتِ البىاء ٌك ، كاٖصل فْ ا٘عرابُ  فْ اٖسهاءِ  لَ ْص ا

أخرجً عف  الهضارعِ  لِ عْ فْ الفِ  اٚسـِ  ًُ بْ شِ اٖفعاؿ البىاء، هالـ ٓكجد دلٓل يصرفٍا عف اٖصل، فَ 
ِ٘  جدٓدٍ  ـٍ كْ ( إلِ حُ )البىاءِ  اٖصلِ  ك )ا ذا الحُ  (.ابُ رَ عْ ٌك ٌِ  ًَ شابُ تَ  حاةُ الىُّ  عَ ٚحَ  أفْ  دَ عْ بَ  صدرَ  ـُ كْ ٌك  دِ الشكا

 أف   حاةُ ، فعىدها ٚحع الىُّ ةَ ٍَ شابَ الهُ  أكِ  ةَ مَ هاثَ أك الهُ  ةَ بَ صاحَ تعىْ الهُ  (استصحاب) ككمهةُ  .ةِ مغكي  الُّ 
)ها(  كعىدها ٚحظكا أف   .هرفكعٌ  التْ تقكؿ: الفاعلُ  ـُ ٍُ أصدركا قاعدتَ  كثٓرةٍ  فْ أهثمةٍ  هرفكعٌ  (الفاعلَ )

دَ  (ليس)تشابً   (.ليس)تعهل عهل  (ها) قكؿ: إف  التْ ت ـُ ٍُ أصدركا قاعدتَ  كثٓرةٍ  فْ شكٌا

َٖ  ؾَ تهس   كهف": (ٌػ577)تاٖىبارؼ  ابف قاؿ الهعتبرة، اٖدلة أحد الحاؿ كاستصحاب  لِ ْص با
اٖصل،  عف لعدكلً الدلٓل؛ إقاهة إلِ افتقر اٖصل عف ؿَ دَ عَ  فْ كهَ  ،ٓلِ لِ بالدّ  الهطالبةِ  ةِ دَ ٍْ عُ  فْ عَ  جَ رَ خَ 

 . (2)الهعتبرة" اٖدلة أحد الحاؿ كاستصحاب

 أضعف هف فٍك ٌذا كهع جًدا، كثٓرة باٖصل ، كالصرفُّٓكف حاةالىّ  فٍٓا استدؿ التْ كالهسائل
 .(3)دلٓلٌ  ٌىاؾ كجد ها بً التهسؾ ٓجكز ٚك اٖدلة،

  :اؿ  الح   واستصحاب   ل  ص  باأل   بف  جهاعة  بً ا استدؿّ  وهها
َْ الُهْبَدُؿ ِهْف َتاِء اٚفتعاِؿ[ عمِ شرح الشارح: كها فْ حاشٓتً - ـ  اْسُتْثِى ك  ]ُث كها فْ هعىاي، ٌك

ـِ لزكـ ا٘بداِؿ الُهْبَدَؿ ِهْف تاِء )التفاعل كالتفعُّل َْكَلِ؛ ِلَعَد ْٖ ارؾ(، ك)تطٓ ُركا(؛ ، ىحك: )إ(هعمكـ با د 
ِؿ )ِاْتَفاَعَل( ذكري الجػعػبػرؼ  َٖك  ـ   كالثاىْ )تتفّعل( ٚك يشهمٍها ،َفَكْزُف ا الهكرر ىظرًا لٗصل، كِهْف َث

ي كاف كزُف ) دّ   ٍ ـ( ي  قد َهر  فْ شرح الكافية ها ٓرشد إلِ ذلؾ. ك )يفتعل(،  -أيًضا –كيخصِّ
 َفْمَُٓتَدب ْر. 

ِّْ  ]إّها لبياِف اٖصِل أك لدفِع الثَِّقِل[ عمِ شرح الشارح: ككها فْ حاشٓتً - ًُ قكُؿ الُهكِصِم ُح  َُٓكضِّ
اصػػطمح( إّهػػا لثقػػل ٌػػذا المفػػِع، )تػػاء اٚفتعػػاؿ( فػػْ )ازدجػػر ك  رِ كْ ذِ ( ِبػػإّىهػػا فعمػػكا ذلػػؾ؛ أؼ: )الػػكزفَ 

َىِة. اىتٍِ. كفػْ بعػض الشػرح هػا ُٓػ ّها ٘رادِة بياِف َأْصِل الزِّ ًِ هَع )التاء(، كا  ِت أف  اٚشػتغاَؿ  ـُ ٌِ كْ كِخف 
كهػػػػػرة أْف ُيقػػػػػاَؿ تػػػػػارًة )افطعػػػػػل( بػػػػػػ)الطاء(، بُ ِجػػػػػَٓ  ذْ ، قػػػػػاؿ: إِ عِ ِضػػػػػكْ لتكثٓػػػػػِر اٖكزاِف فػػػػػْ ٌػػػػػذا الهَ 

                                                           

 .  (46)ص ا٘غراب فْ جدؿ ا٘عراب بارؼ،اىظر: اٖى (1)
 .(1/300)ج (اٖىبارؼ، ا٘ىصاؼ2)
 . (171)ص ا٘عراب جدؿ فْ ( اىظر: اٖىبارؼ، ا٘غراب3)
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َٛ الػكجٍٓف فيػً بػ)الظاء(، كأخرػ بػ)الدّ  ـ  قػاؿ: كِكػ ك هفٍض إلِ اٚستثقاؿ، ُث اؿ( إلِ غٓر ذلؾ؛ ٌك
ُؿ: فٛستمزاهً الت خصيَص بٛ هُ  َىػَة بقمػب الهػكزكف، ٚك صٍ صِّ خَ َضْعٌف، أّها اٖك  ، إذ قد يقمبػكف الزِّ

ـِ  ٓراعكف بياف أصل الكزف، كأه ا الثاىْ: فمتخمِف الهعمكِؿ َعِف الِعم ِة إذ اٚستثقاؿُ  لك كاَف ِعم ػًة لعػد
ْفَعػػٍل( ٌِ ( :ًٛ ْبَمػػٍع( هػػث ٌِ ًِ َلَهػػا قػػالكا فػػْ ِزَىػػِة ) ـِ (1)التعبٓػػِر َعػػِف الز اِئػػِد بمفِظػػ ًُ لػػيس عمػػًة ِلَعػػَد ؛ فتبػػٓ َف أى ػػ

ـْ َبَيافَ  ٍِ ِؿ بأف  هراعاِت َٖك  اٖصِل فْ الهقمكِب ُهِخل  بهػا ٌػك َهقُصػكٌد  التعبٓر. اىتٍِ. كُيَجاُب َعِف ا
ػػ ٍُ ػػك بيػػاُف َهَحػػلِّ اٖصػػِل كهػػا سػػبق، بخػػِٛؼ الُهْبػػَدِؿ ِهػػْف )تػػاِء( )اٚفتعػػاؿ(؛ فػػإف  ل ـْ ِهػػَف الػػكزِف، ٌك

؛ فػػٛ تَ  ـْ ٌِ ًِ ٚ ُِٓخػػلُّ ِبشػػْء ِهػػْف َهْقُصػػكِد ْ: بػػأف  اٚسػػتثقاَؿ فػػْ اىِ يَص، كعػػف الث ػػِصػػخْ هراعػػاَة أصػػِم
: إْف َسػػ ًٛ ْفَعػػٍل( هػػث ٌِ ـَ يَ ) ًُ اغتفػػاُر هػػا ٚ ، ٚك ةِ كرَ رُ لمّضػػ لُ حتِهػػِم ْمػػَزـُ ِهػػِف اْغِتَفػػاِر هػػا ٚ هىدكحػػَة عىػػ َٓ

بٍػا؛ ٖف  الهكضػَع لٍػا لكى ٍػا  جْءأف  )الت اَء( إى ها  فْ  )شرح الكافية(ضركرَة إليً ٌذا، كقد َذَكَر 
، كذلؾ هىتٍف فْ )ُهْفَتِعٍل( َفَسػِمَهْت )تػاؤي( ُأْبِدَلْت )طاًء(؛  ًٛ لكقكعٍا بعد )صاد( فْ )ُهْصَطِبٍر( هث

ـِ  ًِ ِلُحْكػ ، كلهىاسػبِت ْف ُرد  ، كا  ًِ َفا ِبػ ػا ُضػعِّ ك َأْكَلِ ِهَف الكجٍٓف السػابقٓف؛ لسػٛهتً ِهه  بَداِؿ، ٌك ْ٘ ِهِف ا
ًُ، بػػػػػل ػػػػػاِبِق بياُىػػػػػ ـِ الس  َقػػػػػَل لػػػػػيس بشػػػػػْء: ؼُّ قػػػػػاؿ الػػهػػػػػػػرادِ  اْ٘دَغػػػػػا  فمٓتأهػػػػػل.. إف الت عمٓػػػػػَل َٓػػػػػْدَفُع الثِّ

 ب/(.10)/ؽ
: يعىػْ: )دَ  عمػِ شػرح الشػارح: ككها فػْ حاشػٓتً - ًٛ  لٌ ْصػ( أَ جَ رَ ْحػ]كػػ)َدحَرَج([ فػْ بػاب )َفعَمػَل( هػث

 ب/(.11)/ؽرع فْ ذلؾ الباب. )َفعَمَل(، ك)َحْكَقَل( ف فْ هكزكفِ 
ًُ اسػتكاُء  عمِ شرح الشارح: ككها فْ حاشٓتً - ًُ إْف كػاَف (َأِيػَس )َهػَع  (2)بػػِ)َىاء( (ىػاءٍ )]فالكجػ [؛ ٖى ػ

ـُ اٚىقػِٛب فػْ  ًُ َعَد ًُ ٓمزـُ هى هاِىعًا فٛ ُبد  أْف  َٓىقِمَب فْ )َأِيَس(، قٓل: فْ الجكاب اٖكؿ ىظر؛ ٖى 
ًُ، كفػػْ الجػػكاِب )جػػاٍي(؛ ٖف  ِعم ػػ ، لكػػف  الكاقػػَع خُٛفػػ ًِ َة اٚىقػػِٛب لػػـ يكػػْف عمػػِ تقػػدِٓر القمػػِب، كَعَدِهػػ

ًُ أْف يكػكَف َىْحػكَ  -اأيًض -الثاىْ  ًُ ٓمزـُ هى َْٖكَلػِ )َصػَِٓد، كَعػِكَر( هقمكًبػ :َىَظٌر؛ ٖى  ا، كلػيس كػذلؾ. كا
ًُ قْمػػُب اليػػاِء ألفػػًا(، أك ٚ ٚى ًُ )ىػػَأػ( ثػػـ ُقِمَبػػْت فػػْ الجػػكاب أْف ُيقػػاَؿ: )إى ػػ فتػػاح هػػا قبمٍػػا؛ ٖف  أصػػَم

ُب َمػػقْ : ٚ يُ اؿُ َقػػ، ٚ يُ كرَ كُ ذْ الَهػػ اٖلػػُف إلػػِ َهْكِضػػِع العػػِٓف فػػٛ اىقػػَٛب فيػػً بعػػَد القمػػِب حتػػِ َٓػػِرَد ا٘ٓػػرادَ 

                                                           

ْجَرٍع(، 1) ٌِ ػػػك هػػػف الَبَمػػػِع، ككزىٍهػػػا) ْبَمػػػُع( اٖكػػػكؿ، ٌك ٍِ ػػػٍل الهىقػػػاد، ك)ال ْجػػػَرَع( الطكيػػػل، ك)الَجػػػْرُع( الهكػػػاف الس  ٍِ ( )ال
ْبَمػػٍع(  عىػػد ٌِ ْفَعػػل(، فقػػد ذٌػػب اٖخفػػش)ت170الخمٓػػل)ت ك) ٌِ ٌػػػ( إلػػِ أّىٍهػػا هػػف )الَجػػَرِع(، ك)الَبَمػػِع(، 215ٌػػػ( )

، كبعضػػٍا 392كأّف )الٍػػاء( فٍٓهػػا زائػػدة؛ ككػػّل ذلػػؾ عىػػد ابػػف جّىػػْ)ت ّْ ٌػػػ( هػػف أصػػكؿ هختمفػػة؛ بعضػػٍا ثٛثػػ
ْبَمػػٍع( عىػػدي )ِفْعَمػػل(. اىظػػر ٌِ ْجػػَرٍع(، ك) ٌِ ، كالٍػػاء أصػػل فٍٓػػا؛ فػػكزف ) ّْ ، (1/25)ج الهىصػػف ،: ابػػف جىػػْربػػاع

 .(1/562)ج تداخل اٖصكؿ المغكية كأثري فْ بىاء الهعجـ الصاعدؼ،ك 
ًُ هشػتق  هػف )الىػأؼ(، كالفعػل هىػً: )ىػأػ 2) ًُ عمِ كزف: )َفَمَع َيْفَمُع(، هقمكب هف )َىَأػ َْٓىَأػ(؛ ٖى ػ ( )ىاَء ٓىاُء(؛ فإى 

ـَ أى ٍـ ى ك المغة الكثٓرة؛ َفُعِم قمكا الٛـ إلِ هكضع العٓف، كالعٓف إلِ هكضػع الػٛـ. ركػف الػدٓف، شػرح ٓىأػ(، ٌك
 .(1/185الشافية )ج
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ِّْ َأْصػػػٌل؛ ّٖىػػػا ىهىػػػ ـَ القمػػػِب الَحْرِفػػػ ؛ ٖف  َعػػػَد ِّْ ُّْ إٚ َقْبػػػَل القمػػػِب الَحْرِفػػػ ًُ القمػػػُب الهكػػػاى ُع ذلػػػؾ هػػػَع أى ػػػ
ـ  ُقِمَبِت )الٍهزُة( إلِ َهْكِضِع )العِٓف(. ًُ )أدؤر( ُقمَبِت )الكاُك( )ٌهزًة(، ُث  َهىُقكٌض بػ)آدر(؛ فإف  أصَم

 أ/(.15)/ؽ
أْف  :يُ تقػدٓرُ  ،رٍ د  َقػهُ  اؿٍ ؤَ سُ  فْ عَ  ابٌ كَ [ جَ اٖقساـِ  ٌذيِ  ]كرجكعُ  عمِ شرح الشارح: ككها فْ حاشٓتً -

ـِ ُكمٍِّا باٖصلِ ُيقاَؿ: يهكُف ال ِٚئِل. ،بياُف فْ ٌذي اٖقسا ك الهصدُر فٛ حاجَة إلِ ٌذي الد   ٌك
 خفٓػفَ التّ  دَ َصػقَ  فْ [؛ أؼ: َهػرَ ِكػعمػِ هػا ذُ  اؼُ الَقػ تِ ىَ كِّ ُسػ]كَ  عمِ شرح الشػارح: ككها فْ حاشٓتً -

 ر[.: ]الكاف(1)اؿَ قَ  فْ هَ  ةِ غَ عمِ لُ  ا٘سكافَ  ف  إ :-اأيًض  – قٓلَ كَ  (،فٍ تْ كَ )كها فْ 

ًْ ) :ا فْكهَ  اؼِ عمِ القَ  ـَ ازِ الجَ  طَ فسم   ،ياً سْ ىَ  اءَ اليَ  لَ عَ جَ  ًُ كأى   كعمِ الجهمة  ،كسبق بياىً (لـ ُأَبِم
ٌُ ساكىةً  س ياءً ا ليٍَ قبمَ  اكفَ الس   ؛ ٖف  الٍاءَ  ـ  ُض يَ  أفْ  القياُس  كافَ  :فقد يقاؿ  صحيحٌ  ؼٌ رْ حَ  كَ ، بل 

 – مفعَ ِ ال  راعَ  ًُ عمِ أى   ظرًا إلِ اٖصلِ ىَ  ؛اٍَ ه  ُض فمـ يَ  ،طارغٌ  ككفَ السّ  بأفّ  جابُ كيُ  (؟ًُ ىْ عَ )ك (،ًُ ىْ هِ ػ)ك
 ِ كسرَ كلك راعَ  .مةٍ ِص  رِ ْٓ غَ ا بِ ٌَ رِ سْ عمِ كَ  لُ فهجهكع اٖهريف ٌك الحاهِ  ؛ياءٍ بِ  ةَ الكسرَ  لِ ِص فمـ يَ  -اأيًض 
 لٍ ْص كَ  بدكفِ  الٍاءِ  كسرَ  إفّ  :-اأيًض  – قاؿَ يُ  أفْ  فُ هكِ كيُ  ،ةً كلَ كُص هَ  الٍاءَ  رَ لكسَ  -اأيًض  – القاؼِ 

ٛ   ؼِ ذْ حَ  قبلَ   ـِ كْ الحُ  ٚستصحاِب   .ةً ختمسَ هُ  هكسكرةً  لكاىت الٍاءُ  هكجكدةً  لك كاىْت  ًُ ؛ ٖى  لمجازـِ  ـِ ال
 ب/(.110)/ؽ

ى  ] عمػػِ شػػرح الشػػارح: ككهػػا فػػْ حاشػػٓتً - إلػػِ  احتػػاجَ  قػػاؿُ يعىػػْ ٚ يُ  :ؤاؿٍ ُسػػ جػػكابُ  [هػػا اعتػػذركا 
 ةِ م ػعِ  ـَ عػدَ  ىسمـُ  ٚ ا ىقكؿُ ٖى   ؛القمبِ  ةِ م  عِ  لعدـِ  ؛فْ ٌذي الهكاضعِ  كالياءِ  الكاكِ  ةِ ح  عف ِص  اٚعتذارِ 
ك الحَ  ،ا٘عٛؿِ  كلِ عمِ اْٖص  لُ هْ ٌك  ب/(.181(. )/ؽارَ سَ )ك (،اطَ حَ )ك (،اؿَ قَ ) :، ٌك

 
  

                                                           

رؼ فْ( لـ ىقف لٍذا البٓت عمِ ىسبة إلِ قائل كقد أىشدي 1)  )ك ؽ ؼ(. فْ:ك  ،)أكب( ، فْ:الصحاح الجٌك

ػػػػػػػػػػػػػو    ً  ع ػػػػػػػػػػػػػه   للا   ف  إ  ف ػػػػػػػػػػػػػ ق  ت ػػػػػػػػػػػػػي   ف  ه 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   اب  ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤ  ه   للا   ؽ  ز  ر  و     ياد  غ 
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 ث اىيالهبحث  ال
ه اع ة   د  اب ف  ج  ى  ف ي  ع  ٌ ب  الّصر    اله ذ 

ككثٍٓر ِهَف الىُّحاِة كالّصْرِفَّٓٓف لـ تخرج هكاقفً تجاي عمهاء الىحك كالصرؼ عف كاحدة  جهاعةَ  ابفُ 
 تأثر بركح الهدرسةِ ا هصريًّ  احكيًّ ىبكصفً  جهاعة هف صكٍر ثٍٛث: )الحياِد أك الّتأِٓٓد أك الّرفِض(. كابفُ 

 اختياراتٌ  جهاعةَ  بفِ ٚك ،ًُ تُ ج  ٌا ٓتخٓركف هف أقكاؿ الىحاة ها تستقيـ لٍـ حُ التْ كاف أفرادُ  ةِ الهصريّ 
 أخرػ، أك ٓرجح آراءَ  ٓف فْ أحيافٍ الككفّٓ  ، كهذٌَب هف اٖحيافِ  ٓف فْ كثٓرٍ البصريِّ فٍٓا هذٌبَ  حُ رجِّ ُٓ 

لىفسً هف  ٓختارُ  جهاعةَ  ابفُ  اؿُ زَ فٛ َٓ  ،مغكؼُّ الُّ  يُ ا يهميً عميً اجتٍادُ هَ تبًعا لِ  الىحاة الهتأخريف بعضِ 
بِ  ك بذلؾ ٓجرؼ فْ اتجاي هدرستً التْ كاف أفرادُ  أكثرَ  رايُ ٓف ها َٓ حكيِّالىّ  هذٌا ا هف ٌَ سداًدا، ٌك
ٓىُ  ًُ جُ جَ حكية ها تستقيـ حُ الىّ ركف هف أراء ٓف ٚ ٓزالكف ٓتخّٓ الهصريّ     .ًُ كبرٌا

ّٚ ؛ كاف ذلؾ ٚ ٓتأتّ ا(ه) ، كترجيح آرائً فْ هسائلَ حتِ فْ اىتصاراتً لسٓبكيً  بعد ِ هىً إ
ٍب ٖفكارِ عَ تَ  كفَ ، دُ ةِ فَ مِ تَ خْ الهُ  رِ ظَ كعرٍض لكجٍات الى   هىاقشةٍ  ذا يُ كيًسٓب صُّ  عَ ابَ ْ عميً طَ ضفِ ، ٌك

 اٚستقٛلية فْ الرأؼ.  

ب ٖؼِّ هف ٌذي أراء كتمؾ فٍك يغمِّ  ب رأًيا عمِ آخر، كهذًٌبا عمِ هذٌب، دكف تعصُّ
بِ  بِ  كلّ  أفّ  ـِ مْ العِ  عَ ؛ هَ الهذٌا ، كالقارغ فْ ٓرِ ِص ليس بالقَ  فٍ هَ زَ بِ  يِ رِ ْص عَ  لَ بْ قَ  ْت رَ شَ تَ ىْ ا كاىت قدِ  الهذٌا
 .كحٍ ُض كُ كَ  فٍٓا بجٛءٍ  لٌ هاثِ  كاٚىتقاءَ  غمٓبَ كالتّ  رجيحَ التّ  أفّ  دُ جِ َٓ  حاشٓتً

ُُٖصكِؿ الّصْرِفي ِة عىَد ابفِ  اِب : السهاِع، كالقياِس، كا٘جهاِع، كاستصحجهاعةَ  كَيت ِضُح ِهَف ا
ُث َداَر، كِهْف  ًُ ٓدكر َهَع الّدلِٓل َحْٓ ًِ لهسائِل الخِٛؼ أى  ، كترجيحاِت ًِ الحاؿ، كآرائً الصرفي ِة، كهصطمحاِت

ِؿ الهىٍِج الذؼ اعتهدي فْ )حاشٓتً(،  َٛ وعمى الرغـ هف أف ابف جهاعة أكثر هف االستشٍاد بأقواؿ ِخ
ً  بصري  الىزعة والٍوأ  البصرييف, وبكتبٍـ, وعمى الرغـ هها عمهىا عىً في ؛ فهف آرائً )حاشيتً( أى 

البغدادّٓٓف؛  أك الككفّٓٓف هع فيً يقف ها ٌػ( كالبصرّيٓف، كهىٍا180)ت سٓبكيً هع فٍٓا يقف ها
ْ   فشخصيُة ابِف جهاعَة فٍٓا استقٛلي ٌة فْ آراٍء كثٓرة، كاف َُٓردُّ   -أحياًىا -، كأحياًىا –بٍا الرأؼ الككِف

. ِإَضاَفًة إلِ استشٍاِدِي الكثَٓر، كالهتكرَر بآراِء ابِف َهاِلٍؾ)ت ، كبكتبً، ٌػ(672ُأْخَرػ َُٓردُّ الرأَؼ البصرؼ 
كذا لً ( هرة، كبكتابً:  )شرح الكافية(60استشٍد بً ستٓف ) (كػ)التسٍٓل  آراءٌ  ، هع ترجيحً أقكالً. ٌك

 )حاشٓتً(. تدكر فْ كثٓرةٌ 

,  هذٌب  ابف  جهاعة   .1  ً ت ار ات  ع  ذلؾ  ه ف  ه خ  ح  واي  بصرّياف  ي ال  ً  ٌو ت  : ى ز ع  الّصرف ي 
 , ّييف  ر  , و الب ص  ٍ ور  ه  ر اء  الج  ً  آل  ات  يح  ج  ت ر  ، أكو  ًِ ًّٛ ِفْ َكثٍٓر ِهَف اٖحياِف ِبَرْأِي ْف كاَف ُهْسَتِق كا 
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إْف َصح   -الهدرسة الهصري ةِ  –الهىٍج الذؼ كاف سائًدا فْ باتِّباعً هىٍَج اٚىتقاِء، كاٚختياِر، ٌذا 
ًُ فْ الىٍِّايِة َيِهُٓل إلِ إحدػ الهدرستٓف الرئيستٓف، كها كاف ذلؾ عىد اٖخفش ، التعبٓر، كلكّى

 :كالفراء
(؛ فيكػكُف الهتتبع لحاشية ابِف جهاعَة َيكاُد ََٓرػ ٌالًة ِهَف الَقَداَسِة ُتِحيُط )الخمٓػَل بػَف أحهػدَ  - ًِ ، كسػٓبكي

ًٛ َفَحْسػػب، َهػػَع َفْحَمػػ ػػا ىػػاق ه  ِْٓف ِهػػْف ُفُحػػكِؿ العربي ػػِة ٚ ُيَشػػقُّ ُغباُرٌُهػػا، ابػػُف جهاعػػَة إّهػػا هكافًقػػا ٔرائٍهػػا، كا 
 رحهٍـ هللُا. – ، كسٓبكيً، ٌذا َهَع أهثاؿ الخمٓل(1): )َهْف َصَهَت َىَجا(كلساُف َحاِؿ ابِف جهاعةَ 

ًفا لمكػوفيّ يف  ]: ككها جاء فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح - ال  : خ  د  أكثر  الى حاة [؛ أ ي  ى   –، كسػيأتْ ع 
 ب/(. 105فْ اٚبتداء. )/ؽ -أيًضا

ـُ الَبْصِريُّكَف.  رأي الباحث: ٌُ  ككأف  هذٌَب اٖكثِر عىَد ابِف جهاعَة 

عمػػػِ الهختػػػار عىػػػد الهصػػػىف  [؛ أؼ:(َفْعَمِمٓػػػلٌ ) :ًُ ُىػػػزْ كَ : ]كَ حاشػػػٓتً عمػػػِ  َقػػػْكِؿ الشػػػارحككهػػا فػػػْ  -
ػػىػػً أكسػػبق  ٌ ػػ ،اءِ الَفػػ رُ كػػرّ هُ  ًُ ّىػػأ ًُ ُمػػكهقابِ  ،كثػػر  األ  ب  ٌ  ذ  ه  ػػ و  و ػػفْ كهػػا يُ  ،يفالكػػوفيّ  ب  ٌ  ذ  ه  ػػهِ  ـُ ٍَ ا سػػيأتْ ه 

ًُ هػػػَع البصػػػرّيٓف، كِبالُهقاِبػػػِل الكػػػكِفّٓٓف(. فٓػػػرػ ابػػػُف جهاعػػػَة: )اٖكثػػػَر أى ػػػ. (َفْعَفِمٓػػػل) :عىػػػدٌـ ًُ ُىػػػزْ فكَ 
ًُ َبْصِريًّا.  الباحث:ب/(. 149)/ؽ ُم  كعمِ ٌذا يككُف َهْٓ
َٖ  رَ غَ ْص أَ  ف  إِ : ]ككها فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح -  ً  ت  ب  ث  أ  ي الذ   و  ٌ  ِ ىَ عْ ا الهَ ذَ ٌَ كَ [ اءِ يَ شْ ا
 هللاُ  َْ ِض رَ  -ةَ شَ ائِ عَ لِ  :ملسو هيلع هللا ىلص ِّْ بِ الى   ؿُ كْ قَ  ٓلِ بِ ا القَ ذَ ٌَ  فْ هِ  :ٓلَ قِ  (،يـِ ظِ عْ الت   ٓرَ ْصغِ تَ ) يُ كْ سه  كَ  ،وف  ي  وف  الك  
ٌَ مِ عَ فْ  تَ َٚ  ،اءُ رَ ْٓ هَ ا حُ يَ " :-اٍَ ىْ عَ    .(/ب48/ؽ. )ة  ق  ف  مش  ل   و  ٌ   ل  ب   ,ءٍ ي  ش  ب   س  ي  ل  و   ،(2) "اذَ ْ 

 كىرػ إىكاري رأؼ الككفٓٓف. الباحث:

[ با٘ظٍار ٓرجح فقٓل: ]ككها فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح - اذِّ و الهرجح ٌك ٌذا الش   ٌو
 ب/(. 153)/ؽ .سػػيػػبػػويػػً هذٌب

: ث  ٌَبَ  كهف ٌىا فإّف ترجيَح ابِف جهاعةَ  الباح  .   َهْذ  سػػٓػػبػػكيػػً يككُف ترجيًحا لمرأؼ البصرؼِّ

 بأف   ِسْعمِ(، كأجٓب )اهرأة -أيًضا – كحكِ غٓري، كحكاي سػػٓػػبػػكيػػً ٓذكري لـ( ِعْزٌِ إٚ) قكلً -
 . ب/(186)/ؽ (.ِسْعٛةك) (،ِعْزٌاة) فٍٓها الهشٍكرَ 

  

                                                           

 .(11/19ابف حىبل، هسىد أحهد )جاىظر:  (1)
 .(1/17، باب: ها تجكز بً الطٍارة هف الهياي )جـ الشافعْالهٍذب فْ فقً ا٘ها الشٓرازؼ،اىظر: ( (2
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ذا ٓؤكُِّد  الباحث:  .الهسألِة، عىَد ابِف َجَهاَعةَ  فْ الفصلُ  القكؿُ  سٓبكيً قكؿَ  أف  ٌك

يف   هذٌب   ٌك آخركف[ كقاؿ: ]ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح - ر   األكثر   ٌ ـ  وظ ا ال   ك 
ًُ ٖ ؛سػػيػػبػػويػػً ، الكسَرةَ  فَجَعلَ  الكسَرِة، بهىزلةِ  ّٖىٍا الياء؛ فْ قاؿ ّى ك أصًٛ  لكجٍٓف: اٖظٍُر؛ ٌك
ٌَُها لَ  أفّ  ذكرَ  سػػٓػػبػػكيػػً أفّ  كالّثاىْ: الّشارُح. ذكري ها أحُد  كذكرَ  لمكسَرِة، اِٖلفَ  ُيِهُٓمكفَ  الحجازِ  ٌأ

لَ  أفّ  الياءِ  فْ ةِ  هف ٌذا فدؿ   ُيِهُٓمكَف، ٚ العربِ  هف ككثًٓرا الحجاِز، ٌأ ٍَ  الكسَرةَ  أف   عمِ الّىْقلِ  ِج
 ب/(. 157كغُٓرُي. )/ؽ الػػُهػػراِدؼُّ  ذلؾ قاؿ أقكػ.

 رأَؼ اٖكثريَف الُهكاِفَق ِلَرأِؼ سٓبكيً، كُيعمُِّل ذلؾ هف كٛـِ سٓبكيً. ٓؤكُِّد ابُف جهاعةَ  الباحث:

ًُ  إلخ[ قبمً كاىت فإفْ : ]ككها فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح -  إذا الُهسَتْعِمَيَة( )الحركؼَ  أفّ  حاصُم
ا ُيْهَىعُ  َٚ  اِٖلفَ  سبَقتِ  ٍَ ٚ   إهالُت ا إذا إ ٍَ ٌ و   َأِلٌف، َكِلََٓت ر   ه و اف ق   و   ٌ ـ  ل ظ ا ال   َكُهْقَتَضِ ،سػػيػػبػػويػػً ك 
ػػػػشػػػػاـٍ  كابفِ  ،َهػاِلػػؾٍ  ابػػفِ  كٛـِ  َها: ،ٌِ ـَ  أفّ  كغِٓرٌِ ِريِ  الُهْسَتْعِمْ( )الحرؼِ  َتَقدُّ  أك َْٓىكِسْر  َها َلـْ  َكَتَأخُّ
 ،الشريف ، كذكر(ك)خزهاؿ )غىائـ(، بخٛؼ ك)هطكاع( )طٛب(، ىحك: فيهاؿ، الكسرة، يَسّكف
 الهصىف كٛـَ  إفّ  كقالكا: كاحد، بحرؼ ُفِصلَ  إذا فيها التفصٓل ٌذا ىحك الشارحٓف: هف كغٓري
   ب/(.157)/ؽ .أَْعَمـُ  كهللاُ  - الّتْقُِٓٓد. كالُهرادُ  ُهْطَمٌق،

 الخميػػل هذٌب ٌذا [عشر ستة الهخارج كجهمة: ]ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -
  ،ٌػ(207ت)لفراءكا ،ٌػ(206تكقطرب)، ٌػ(225الجرهْ)ت كذٌب واألكثريف. وسػػيػػبػػويػػً,

ـ  ب/(. 206)/ؽكاحدًا.  هخرجاً  كالراء كالىكف  الٛـ فجعمكا عشر أربعة أىٍا إلِ كغٌٓر

 .واألكثريف؛ ترجيًحا وسػػيػػبػػويػػً, الخميػػل هذٌبإًذا قّدـ  الباحث:

 فْ التسٍٓل ذكر ابػػف هػالػػؾ [قد جاء حذؼ أحد الهثمٓف: ]ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -
ليً ذٌب الشمكبٓف إىً لغة لبىْ إسرائٓل ك ظاٌر كٛـ  ،ٌػ(645ت)كهقتضاي اطراد الحذؼ كا  ٌك

 أف   :ظاٌر عبارة التسٍٓل ـ  ثُ  ،سػػٓػػبػػكيػػً كعميً ىصُّ  ،كغٓري أىً شاذّ  ،الهصىف كذكر ابف عػػصػػفػػكر
  ب/(.216. )/ؽٚك ٓكجبكىً ،بىْ سميـ ٓجكزكف ذلؾ

ُحكَف هساِئَل سٓبكيً، أهثاَؿ:  أّف ابَف جهاعةَ يرأ الباحث:    ،الشمكبٓفيستشٍد بأقكاِؿ َهْف َُٓرجِّ
بالتتبع  -، إْف لـ يككىكا بصرّيٓف، كاىكا عػػصػػفػػكر ابفِ ك  ،هػالػػؾ ابػػفِ كالهصىِف )ابِف الحاجب(، ك 

. -كاٚستقراء كًػ بصرؼٍّ  أصحاَب هٍٓل، ٌك
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([كِ دَ َعػػ) :سػِػٓػػَبػػَكيػْػػػً اؿَ َقػػكَ ]: ككهػػا فػػْ حاشػػٓتً عمػػِ  َقػػْكِؿ الشػػارح -  حِ رْ َشػػ)ْ ِفػػ فُ ىِّ َصػػالهُ  اؿَ َقػػ ؼ 
ػفَ الهُ  ػػ (1)(لِ ص  ٌ ػ ب  ٌ  ذ  ه  يػ ػػػً  ػػو  ػػالق   و  سػ ػيػػب  ػػب  ى   ي  ال   يالػػذ   اس  ي  ػػي   ف  أ   يغ  ػػع   ؿ  د  ع   دُ رِّ َبػػالهُ  ًُ اَلػا قَ َهػػلِ  َس يْ َلػكَ  ،ً  ى 
  أ/(.71/ؽ) .ًِ اهِ زَ تِ لْ ِ ِٚ ىَ عْ  هَ َٛ فَ  ؼ(؛كِ دَ عَ ) ؾَ لِ كْ قَ  فْ هِ  لُ قَ ثْ أَ  ؼ(كِ دَ عَ ) ف  َٖ  ؛اسِ يَ ْ القِ فِ  ًٌ جْ كَ 

ب ٌَ ذْ هَ  ٓتضح ذلؾ فْ ىقمً قكَؿ الهصىف: إفّ  تقديُس ابِف جهاعَة لهذٌِب سٓبكيً الباحث: 
 ، هع إقرار ابف جهاعة بذلؾ.ًُ ىْ عَ  ؿَ دَ عْ يُ  فْ أَ  ْغِ بَ ىْ  َٓ َٚ  سػِػٓػػَبػػَكيػْػً

: )...إفّ َقْكلِ ككها فْ  - ا الهبردأالمغة الهذككرة قد  ًِ ػو هػف أكػابر الىحػاة،  ٌػػ(،286)تىكٌر ، ٌو
ىكاري قادح   فْ  -اأيًض  –فيها سيأتْ آخر الكٛـ  وا    ٌػػ(،189)تإياٌا كالكػسائػػػػْ يِ رِ ْٓ د   بحكاية غَ رُ  كا 

ـ. ٌػ(،215)تكأبْ زيد اٖىصارؼ     كغٌٓر

 الهبّرَد بػ)ِهْف أكابِر الىُّحاِة(، ٓؤكُد تقدٓري كاحتراهً الهدرسَة البصري َة. َىْعُت ابِف جهاعةَ  الباحث:

َثر ِهف هكضع، كهف الهعركؼ أف  سٓبكيً فْ أك استخداهً هصطمح )هذٌب سػػيػػبػػويػػً( .2
ذا ٓؤكد هدػ إجٛؿ ابف جهاعة لمهذٌب البصرؼ،  هف أكائل زعهاء الهذٌب البصرؼ؛ ٌك

ًة، هىٍا: ها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح  ف  أَ  عَ : ]هَ كزعهائً؛ كيتضح ذلؾ جميًّا فْ هكاطَف ِعد 
ٛ   رُ ْٓ غَ  كؼَ ذُ حْ الهَ    .(2)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً بِ ٌَ ذْ هَ  فْ هِ  ْتِ أْ يَ ا سَ ِ هَ مَ عَ  (دٍ غَ )ْ فِ  [حِ تْ الفَ  فِ عَ  ازٌ رَ تِ احْ  ـِ ال
 (. تكرر ذكري )هذٌب سٓبكيً( فْ أكثَر ِهْف ِعْشِريَف َهْكِضٍع./أ78/ؽ)
َٖ  ؼَ ذْ َحػ ًِ ِقػَٛ طْ إِ ِ َضػتَ قْ [ هُ رَ ْٓػ غَ َٚ  ؼُ ذْ َحػالْ : ]فَ ككها فْ حاشػٓتً عمػِ  َقػْكِؿ الشػارح -  ةِ َبػمِ قَ ىْ الهُ  فِ ِلػا
ػػهْ سػِػٓػػَبػػَكيػْػػػً كالجُ  بُ ٌَ ذْ َهػػ كَ ٌُػػكَ  (،ِى ػػثَ هُ )كَ  (،ِم ػػعَ هُ ) :كَ ْحػػىَ  ،دٍ د  َشػػهُ  ؼٍ رْ َحػػ دَ ْعػػبَ  سٍ اهِ َخػػ لٍ ْصػػأَ  فْ َعػػ  ،كرِ ٍُ
ػػفِ  ُس كىُ ُٓػػ ازَ َجػػأَ كَ  ٍَ ػػأى  كَ فَ  دٍ اِحػػكَ  ؼٍ رْ َحػػ ـِ ْكػػْ حُ ِفػػ فَ ع  َضػػالهُ  ف  َِٖ  ؛بَ ْمػػا القَ ٓ  ؿَ اَقػػ (،َِطػػعْ هُ ) فِ لِ أَ َكػػ ةٌ َعػػابِ ا رَ ٍَ
 ب/(.72/ؽ) .ةِ ىَ ْ الزِّ فِ  ـٍ غَ دْ هُ بِ  َس يْ ا لَ هَ  ةِ لِ زِ ىْ هَ بِ  ـَ غَ دْ الهُ  ف  َِٖ  ؛ٓفٌ عِ َض  كَ ٌُ كَ  :يُ رُ ْٓ غَ كَ  ػافَ ٓػ  ك حَ بُ أَ 
 ـْ ٍُ بعُضػ د  رَ  [عٛلػٓفهػف إ  هذٌب سػػيػػبػػويػػً: ]لها ٓمـز عمػِ ككها فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح -

ِّْ  كٛـَ  ، قػاؿ: فقػد (احّيػ) :ا ىقكؿفإى   (حكيت)هف  (ًٛ عَ يْ فَ )بىٓىا  إىا إذا) :قد قاؿ سػػٓػػبػػكيػػً بأفّ  الفارس
كقػػػػػاؿ أبػػػػػك  (؟حٓػػػػػكؼ ) ًُ أصػػػػػمَ  أٚ تػػػػػرػ أف   ؛عمػػػػػِ الكمهػػػػػة هػػػػػف جٍػػػػػة كاحػػػػػدة تػػػػػكالِ إعػػػػػٛٚف؛ ٖفّ 

جهيعػًا هػف جٍػة  كاحػدة  كالعػٓفُ  ٛـُ ال ػ فَ ك  َسػتُ  أفْ  الههىػكع هػف جهػع إعٛلػٓف ٌػك): ٌػ(368)تسعٓد
فْ  ،فُ ْٓ الَعػ فِ ك  َسػفػٛ تُ  ٛـُ ال ػ تِ ىَ كِّ ُسػ إفْ  (شػوي ) :فػْ ا٘عػٛؿ هثػل  ،ٛـُ ال ػػ فِ ك  َسػٛ تُ َفػ العػٓفُ  تِ ىَ كِّ ُسػ كا 

ًٚ ا  لُّ تَػػعْ تُ  العػػٓفُ  ا إذا كاىػػتِ ، كأّهػػيِ كىحػػكِ  (،أيةػ)كػػ فْ لػػيس ِهػػ اعػػتًٛٚ آخػػرَ  لُّ تَػػعْ تُ  ٛـُ كال ػػ ،ادً رِ ط ػػهُ  ،عػػتٛ
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ػاىتٍِ. كهِ  .ذلؾ عُ ىِ تَ هْ فٛ يَ  ذلؾ اٚعتٛؿِ  سِ ىْ جِ   .السػهاعُ  سػػيػػبػػويػػػً هػذٌب   - اأيًضػ –بػً  ؼَ كِ ا َقػه 
 .(كتاب التعريف)كقد بٓىُتً فْ 

- ....( : ًِ يػ ػً ب  ٌ  ذ  ه   ؿ  و  األ  و  ككها فْ قكِل ػػو   ْت بَ َسػىَ  ٓفَ ِحػ بَ رَ الَعػ ف  إِ َفػ ؛اع  ه  مس  ل   يح  ح  الص   و  ٌ  و   ،سػ ػيػػب 
ء(شَ ) :كاالُ قَ  (ةٍ ءَ ك ىُ شَ ) إلِ ء(شَ ) :ٓلَ قِ  فْ إِ فَ  ْْ  ،ؾَ ِلػذَ  ح  َصػ ًُ ا َلػًفػالِ خَ هُ  يُ كُ ْحػىَ  دَ رَ كَ  كْ َلػ ًُ ى ػأَ بِ  :ٓػبَ جِ أُ  اذ  َشػ ْْ
 اُس قَ  يُ ًٛ ْص أَ  ارَ َص فَ  ًُ ىْ هِ  كعِ هُ سْ الهَ  يعُ هِ جَ  كَ ٍُ فَ  ؛ؾَ لِ ذَ  كَ ٚ  إِ  عْ هَ سْ يُ  ـْ لَ كَ  ،يُ رُ ْٓ غَ  (ةكلَ عُ فَ )ْ فِ  عْ هَ سْ يُ  ـْ لَ  فْ كِ لَ كَ 
 أ/(. 68/ؽ. )ًِ يْ مَ عَ 

يػ ػً ب  ٌ  ذ  ه   أٓ َد ابُف جهاعةَ  الباحث: ػػو  ي  سػ ػيػػب  د  ر  الذي أور  ي  ه ع  غ   .ًِ يْ مَ عَ  اُس قَ  يُ ًٛ ْص أَ  ارَ َص فَ ؛ ألىً لـ ي س 

 ابَ ا بَ ىَ ٌُ  فَ الَ خَ  دْ قَ فَ ]: ها جاء فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح وهف ترجيحاتً لهذٌب سيبويً -
 ف  أَ  :يِ رِ ْٓ غَ كَ  ،ػػافَ ٓ  حَ  ْبِ أَ  خِ ْٓ الش   ـِ َٛ ْ كَ فِ  كؿُ قُ ىْ هَ ال[ ثِ ى  ؤَ الهُ كَ  رِ ك  ذَ الهُ  فَ ْٓ بَ  يًِ فِ  ؽُ رِّ فَ يُ  افَ كَ  ذْ إِ  ؛يحِ حِ الص  
(،كلِ هُ حُ ) (:ةٍ كبَ كُ رُ )كَ  (،ةٍ كلُ هُ حُ )ِ لَ إِ  بِ سَ ْ الى  فِ  كؿُ قُ يَ  ْ،هِ رْ الجِ كَ  ،ػػشِ فَ خْ َٗ ا لِ عً بَ تَ  دَ رِّ بَ الهُ  (كبِ كُ رُ )كَ  ّْ ّْ 
 :ػافَ ٓػ  ك حَ بُ أَ  اؿَ قَ كَ  .اذ  شَ  (ؼأَ ىْ شَ َك) :كاالُ قَ  .ثِ ى  ؤَ الهُ كَ  رِ ك  ذَ الهُ  فَ ْٓ بَ  اكِ ْ الكَ فِ  ؽُ ر  فَ  يُ َٚ كَ  ،ؼٍ ذْ حَ  رِ ْٓ ف غَ هِ 
 :ْفِ  ةُ ه  الض   رِ جْ تُ  ـْ ا لَ هَ كَ  ؼِ ذْ ْ الحَ فِ  اءِ اليَ  ْءَ جِ هَ  اكُ الكَ  ؼ رِ جْ  تَ َٚ  فْ أَ ْ غِ بَ ىْ َٓ  ًُ ى  أَ  ـْ ٍِ تِ ج  حُ  ُص خ  مَ هُ كَ )
 فَ هِ  لُ قَ ثْ أَ  اكَ الكَ  ف  َِٖ  ؛لٌ اطِ ا بَ ذَ ٌَ كَ  :اؿَ قَ  ؛ةِ حَ تْ ِ الفَ لَ إِ  يلِ كِ حْ لت  ْ افِ  ةِ رَ سْ ػ الكَ رَ جْ هَ  :يِ كِ حْ ىَ كَ  (،دٍ ُض عَ )

  أ/(.71/ؽ) .اٍَ هِ دَ عَ  عَ هَ  كزُ جُ  َٓ ا َٚ هَ  اءِ اليَ  عَ هَ  كزُ جُ َٓ  ًُ ى  إِ فَ  -اًض يْ أَ  -كَ  ،ةِ ه  الض  

 .يحُ حِ الص   كَ ٌُ كَ  .سػِػٓػػَبػػَكيػْػً بَ ٌَ ذْ هَ كَ  ،ةِ اكَ رَ الط   فِ ابِ  بَ ٌَ ذْ هَ  ةِ لَ أَ سْ الهَ ـ فِ د  قَ أىً  رأي الباحث:

 ف  أ   ال  إ  ] :كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح، (استخداهً هصطمح )هذٌب سػػيػػبػػويػػً, واألخفش .3
 ٚ  إِ  ش  ف  خ  األ   و   ,ًي  و  يب  س   ب  ٌ  ذ  ه   كَ ٌُ ، كَ ايسً ق  ه   ي  ر  ي  غ  و   ,ؾٍ ال  ه   ف  اب   ً  م  ع  ج   ب  ال  الغ   ً  ى  إ  : اؿ  ا ق  [ ه  ب  ال  الغ  
َٚ قَ  اهَ ٍُ ى  أَ  َٚ يهَ فِ  (لٌ عْ فَ )كَ  (،لَ عَ فَ ) فْ هِ  ؼدِّ عَ تَ ْ الهُ فِ  اٌس يَ قِ  -ًٛ ثَ هَ  - (ًٛ عْ فَ ) ف  إِ : ا  ف  إ  ف   ًُ فُ َٛ خِ  عُ هَ سْ يُ  ا 
 َٚ . كَ (بٌ رْ َض ) اُس يَ القِ كَ  (،اًبارَ ِض  لُ حْ الفَ  اٍَ بَ رَ َض )كا: الُ : قَ ًيْ كَ ٓبَ سِ  اؿَ قَ . كَ ي  د  ى  ع   ف  ق  و   ً  ف  ال  خ   ع  ه  س  
ٌ  ظ  و  ، (اُس يَ القِ  كَ ٌُ كَ ، احً كْ ىَ ) :كفَ كلُ قُ  يَ ا َٚ هَ : كَ ًُ كىَ كلُ قُ يَ   ع  ه  س   ف  ا   و   ز  ائ  ج   اس  ي  الق   ف  إ :اء  ر  ف  ال   ؿ  و  ق   ر  ا
ِ مَ عَ  ًِ بِ  قُ طْ الىُّ  ْز جُ َٓ  ـْ لَ  يِ رِ دَ ْص هَ بِ  قَ طِ ىُ  فَ ْٓ كَ  ػ رَ دْ  ُٓ َٚ  ًُ ىْ هِ  (لٌ عْ فِ ) دَ رَ كَ  كْ مَ فَ  اُس قَ يُ  : َٚ ٓلَ قِ كَ  ،ي  ر  ي  غ  
 اد  ر  أ   ً  م  ع  ل  , و  ث  ال  الث   و  ٌ   ف  ىّ  ص  اله   ـ ال  ك   ف  ه   ر  اد  ب  ت  اله  و   .يفَ رَ خَ ِ أمَ عَ  كزُ جُ يَ كَ  ،ثِ الِ ِ الث  مَ عَ  (لٍ عْ فَ )
 .-ـ  م  ع  أ  ى ال  ع  ت   للا   -, و  ب  ال  الغ   ؼ  ال  خ   ع  ه  س  ي   ـ  ل   اذ  إ   اس  ي  ق  م  ل   ةً ز  وّ  ج  ه   ة  ب  م  الغ   ل  ع  ج  و   ،ؿ  و  األ   ب  
 (./أ40/ؽ)
ٌِ ظَ [ ْت فَ ذِ حُ ]كَ  :ككها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -  ًِ بِ  حَ ر  َص كَ  (،فُ ْٓ العَ ) كؼَ ذُ حْ الهَ  ف  أَ  يُ رُ ا
 ب  ٌ  ذ  ؼ ذِ ال  كَ  ،ػػش  ف  خ  األ    ب  ٌ  ذ  ه   كَ ٌُ كَ  ،ٌػ(538)تؼِّ رِ شَ خْ هَ ا لمز  عً بَ تَ  (1)(لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ شَ )ْ فِ  فُ ىِّ َص الهُ 
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م يػػل  ال ً  ي  ل  إ   يػ ػًو  خ  ػػو  َٖ  كَ ٌُ  كؼَ ذُ حْ الهَ  ف  أَ : سػ ػيػػب  . -ًضايْ أَ  –ْ تِ أْ تَ سَ كَ  ،ةُ دَ ائِ الزَ  ةُ يَ اىِ الث   فُ لِ ا
 (. /ب41/ؽ)

م يػػل  ككأّىً هف أف ٓؤيُِّد هذٌَب  الباحث:  ً  و   الخ  يػ ػ ػػو   .سػ ػيػػب 
ً  هصطمح  )هذٌب   .4 كها (: سػػيػػبػػويػػً , هع ترجيحً هذٌب  اء  الػػػفػػػرّ  هذٌب  , و الكػسائػػػيّ  استخداه 

ٓػؤدؼ إلػِ  ٓىئػذح ًُ ٖى ػ [؛ةِ عم ػ غٓػرِ  فْ ِهػ رؼِ ٚ ٓؤدؼ إلِ هىع الّص ] :فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح
ػك هىػعُ  :الكػسائػػػػي هػذٌب   :اه  ٌ  أحد  ف: هذٌبٓ ػ ٌك ػ .ةٍ م ػعِ  رِ ْٓػغَ  فْ ِهػ ؼِ رْ الص   الػػػفػػػػراء   هػذٌب   :ر  واآلخ 

ك هىع الّص   ةٍ م ػعِ  بغٓػرِ  رؼِ الّصػ ؼ إلػِ هىػعِ ؤدِّ طمقػًا ٚ ُٓػهُ  بِ ْمػالقَ  ؾَ رْ تَػ ٌػذا أف   فْ ِهػ ـَ ِمػعُ فَ  ؛ةٍ م  عِ رؼ بِ ٌك
َٖ  .هػذٌبٓف ؼ إلػِ أحػدِ ؤدِّ بل ُٓ  ػ عُ ْىػهىٍهػا هَ  حُّ َصػكا عمػِ ) :يكػكفَ  أفْ  بَ فكَجػ ؛ةٍ م ػعِ  ٓػرِ غَ  فْ ِهػ ؼِ رْ الص 
 ،اى ػٓ  ا بَ َهػلِ  ؛[القمػب   ؼ  ر  ع ػبقولػً: ]ي  قػًا مِّ عَ تَ هُ  يكػكفَ  أفْ  ٚك ٓجػكزُ . [بقولً: ]بػأداءٍ قػًا تعمِّ هُ  (حِّ اَٖص 

ٚ   ٚك يظٍػػرُ  ػػت   باللػػؾ إ  رِ د  َقػػلػػك لػػـ يُ  ًُ ؛ ٖى ػػسػػٓػػبػػكيػػػػً بهػػا ٌػػك هػػذٌبُ  مػػبُ القَ  ؼَ رَ ْعػػيُ  أفْ  ًُ مُ كحاِصػػ .لِ أهُّ
ػػ .الكػسائػػػػػي هػػذٌب   :هاٌ  أحػػد  إلػػِ هػػذٌبٓف:   القمػػبِ  ـِ دَ ػ فػػْ َعػػد  أَ  بُ ْمػػالقَ   .الػػػفػػػػػراء   هػػذٌب   :ر  واآلخ 

ػأ   اء  الػػػفػػػػرّ  هػذٌب   ِبالىسبة إلػ الكػسائػػػي هذٌب   كلكف   سػػيػػبػػويػػػً  هػذٌب  كػاف  إفْ  ؛ئُ ِجػا َٓ َهػلِ  ؛ح  ص 
 .هىٍها ح  ص  أ  
ًُ ] :كها فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح غير ترجيح , هفوفي  ك  ال هذٌب  يعرض ال .5 َى   ؿُ اكَ تىَ  ُٓ َٚ  ِٖ
 .ْ  كفِ كُ  بٌ ٌَ ذْ هَ  كَ ٌُ كَ  ،يـِ ظِ عْ مت  لِ  كفُ كُ يَ  اهَ  ٓرِ ْغِٓ الت   فَ هِ  ف  أَ بِ  ارٌ عَ شْ إِ  يًِ فِ  [يـِ ظِ عْ مت  لِ  ًُ ؼ لَ الذِ  ٓرِ ْصغِ تَ لِ 
 (./أ48/ؽ)

ًُ ذك َىْزَعةٍ  رأي الباحث: ُد أّى هذٌَب الجهٍكِر، كأكثِر اٖئهِة، كهف َبْصرّيٍة: تأُٓٓدُي  ِهه ا ٓؤكِّ
ـُ البصريُّكف.   -غالًبا –الهعركؼ أف  الجهٍكَر  ٌُ 

 ب  ٌ  ذ  ه   ؿ  و  ا الق  ذ  ٌ  [ ـْ ٍُ ُض عْ بَ  اؿَ قَ ]فَ  :فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارحها كرد هف قكؿ ابف جهاعة ك
 (.أ/29/ؽ) .يًو  يب  س   ـ  ٍ  ى  وه   ,ور  ٍ  ه  ج  ال
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ؿ  الشارح - فيً كفيها بعدي استعهاؿ  [أردفً بها ٓخرج سكػ الهحدكد: ]وكها في حاشيتً عمى  ق و 
لِ جكاز ذلؾ ذٌب الزّ  (فاعالً )ك (،هفعوالً )هتصرفة  (سكػ ) ُّْ جّ كا   فَ هِ  رَ ، كأكثَ ، كاختاري ابف هالؾاج

ٚ ٓخرج  ،هٛـز لمىصب (هكافٍ  ظرؼ  )ٍا أىّ  والجهٍور   سيبويً كهذٌبُ  .اعميً ىظهًا كىثرً  دِ الشكاٌِ 
 ّٚ  أ/(.6)/ؽ. ركرة فْ الّض عف ذلؾ إ

 ـُ ٍَ فْ يُ  [لٌ هَ عْ تَ سْ هُ  دٌ احِ كَ  ًُ لَ  َس يْ لَ  ؼالذِ  ةِ رَ ثْ الكَ  عِ هْ جَ ا بِ ذَ ٌَ  لُ كُ شْ  يَ َٚ كَ ] :ككذلؾ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح -
 ب  ٌ  ذ  ه   و  ٌ  و   .ًِ يْ مَ عَ  رَ سِ كُ  لٌ هَ ٍْ هُ  رُ آخَ  دٌ احِ كَ  ًُ لَ  افَ كَ  فْ ا ِ كَ  ،لِ هَ عْ تَ سْ الهُ  يِ دِ احِ كَ  إلِ دُّ رَ ُٓ  عَ هْ الجَ  ف  أَ  ًُ ىْ هِ 

 (.أ/61/ؽ) .دٍ ي  ز   يب  ا أل  فً ال  خ   ,ور  ٍ  ه  الج  

ـ البصريُّكف؛  ٌػ(215)تدٍ يْ زَ  ابأ ِهَف الهعركؼ أفّ  الباحث: ك هستثىِ هف جىسً، ٌك ، ٌك بصرؼ 
  الجهٍكر: ٌك الهذٌُب البصرّؼ.  بِ ٌَ ذْ هَ فالهقصكد ب

 

, وأكثر  األئهة :  .6 هٍور  ي  هذٌب  الج   تأييد 
ػهْ الجُ  بُ ٌَ ذْ َهػ ([اءَ رَ ْٓ هَ حُ كَ  ِمَ ْٓ بَ حُ ػ): ]كَ كها فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح -  ٓػثِ ىِ أْ الت   ةَ َهػَٛ عَ  ف  أَ  :كرِ ٍُ
ػػػ (اءَ رَ ْهػػحَ )ْ ِفػػ ٌِ َْ  َٖ ػػػى  أَ  ؾَ ِلػػذَ كَ  ؛ةُ َبػػػمِ قَ ىْ الهُ  فُ ِلػػا ػػلَ  ـْ ٍُ  ـْ َلػػػ ٓػػثِ ىِ أْ الت   فِ لِ أَ ِبػػػ فٌ ِلػػأَ  يُ رُ ا آِخػػػَهػػ ٓػػػثَ ىِ أْ كا تَ ادُ رَ أَ ا ه 
ػػهَ يُ  ػػْ ِفػػتِ أْ يَ َسػػكَ  ،اًفػػلِ أَ  ةُ َفػػر  طَ الهُ  تِ لَ دِ ْبػػأُ فَ  فِ ْٓ َفػػلِ أَ  فَ ْٓ َبػػ عُ ْهػػالجَ  ـُ ٍُ ىْ كِّ  رُ ْكػػذِ كَ  ،ًُ احُ يَضػػإِ  عِ ْهػػْ الجَ ِفػػ حِ رْ ْ الش 
. )مِ ابِ قَ هُ   (./أ49/ؽًِ
ّْ  كقاؿككها فْ  تعميقً عمِ قكؿ اٖصهعْ: ) - ككأىً ٌك اٖظٍػر؛ , : ثهاىية كعشريفاٖصهع

سػـ رجػل ظٍػر فػكز ابفإذا خرج كاحد كاحد  ،تككف ثهاىية كعشريف إذا جهعت اٖقداحَ  ٍاـَ ٖف السِّ 
ػا إذا قَ خػرج لٍػـ اٖقػداح التػْ ٚ ىصػٓب لٍػا، كأّهػ فْ َهػ (ُغػْرـُ ك) ،خرج لٍػـ ذكات اٖىصػباء فْ هَ   ـَ س 

هػً ٌػك كهػا قدّ  . اىتٍِ.، ٚك يككف لمسٍاـ الباقية شئٌ فاٖسبقُ  بٍا اٖسبقُ  ً يفكزُ أجزاء فمعم   رةَ عشَ 
 ب/(.4. )/ؽطكيلٌ  كعميً تفريعٌ  ،األئهة   أكثر   قوؿ  
وّية عىد ابف جهاعة بصرّية هف الّدرجة األولى: .7  الهصطمحات الّصرفّية, والى ح 
-  ، ّْ اسػػػػػػتخداـ الهصػػػػػػطمحات البصػػػػػػرّية، هثػػػػػػل: )الّصػػػػػػفة( البصػػػػػػرّؼ بػػػػػػدًٚ هػػػػػػف )الّىعػػػػػػت( الكػػػػػػكف

، ك)الظ ػرؼُ ( ك)الّضهٓر ّْ البصػرّؼ بػدًٚ هػف )الهحػّل( ( البصرّؼ بدًٚ هف )الكىاية أك الُهّكىِ( الكػكف
 ّْ ، ك)الجػػػرّ ( ، ك)البػػػدؿالكػػػكف ّْ البصػػػرّؼ بػػػدًٚ هػػػف ( البصػػػرّؼ بػػػدًٚ هػػػف )الّترجهػػػة أك الّتبٓػػػٓف( الكػػػكف

، ّْ ّْ هقارىة بالػ)الجّر( البصرّؼ. )الخفض( الككف ًٛ ها كاف يستخدـ )الخفض( الككف  كقمي
ـَ (1)كهػػا فػػْ قكلػػً - ـِ  بالصػػفة  : )...ٖف  الِعْمػػ هعرفػػَة  ، كُأِجٓػػَب بػػأف  بالهوصػػوؼ  هكقػػكٌؼ عمػػِ الِعْمػػ

ة   ػػػػف  ـَ ٚ ٓجػػػػكُز أف يكػػػػكَف  الصّ  ًُ سػػػػمهىا، كلكػػػػْف ِلػػػػ ًٍ ٚ يكػػػػكُف حقيقتُػػػػ َتسػػػػتمزـُ هعرفػػػػَة الهكصػػػػكِؼ بكجػػػػ

                                                           

 .134دمحم عبد السٛـ شآٌف، هجهكعة الشافية، (1)
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ـٍ لـ ُيْعَرْؼ  الهوصوؼ   ـٍ ُهَتَقدِّ ـُ أك ٚ فْ ِعْم ً  ُيْعَم ت  ف  ـُ  ص  ٍر؛ َفْيسػتمِزـُ الِعْمػ ـٍ هتأخِّ ـَ  بالصػفة  فْ ِعْم العمػ
ـِ(. ؟ كلكْف ٚ ِهْف ٌذا بالهوصوؼ   ـِ الُهَتَقدِّ ِر، بل ِهَف الِعْم ـِ الهتأخِّ  العم

كهػػا فػػْ وكػػذلؾ هوقفػػً هػػف الهجػػرد والهزيػػد يتضػػح هذٌبػػً: )كػػوفي أـ بصػػري(؟ كهػػا يمػػي:  .8
يشػػٓر إلػػِ َأف  القصػػَد  [قكلػػً: ]كذلػػؾ ّٖىػػً ٚ ُبػػد  ِهػػْف هٓػػزاٍف إلػػِ آخػػريحاشػػٓتً عمػػِ  َقػػْكِؿ الشػػارح: 
ِّْ ِهَف الزائِد؛ أؼ: فْ اٖكثِر باختصار،ِ بالكزِف عمِ ٌذا الكجًِ تفريُق ا .  ٖصم ِّْ كبياُف َهَحلِّ اٖصم

ذا  ـُ، كالسُٓف، كالتّػاُء زكائػُد(، كا  فإذا قٓل: كزُف )ُهْسَتَخَرٍج( )ُهْسَتَفَعٌل( كاف أْخَصَر ِهْف َأْف ُيَقاَؿ: )الهي
َهػػٌة  ـَ أف  )العػػَٓف( ُهَتَقدِّ فيػػً عمػػِ )الفػػاِء(، كقػػكلْ: فػػْ اٖكثػػِر؛ احتػػراٌز ِقٓػػَل: كزُف )آَدَر( )أَْعَفػػُل(؛ ُعِمػػ

الِٓف زائػػػٌد، كلػػػـ ََٓتَبػػػٓ فْ  (1)عػػػف كزِف )َقػػػْرَدٍد( عمػػػِ )َفْعَمػػػٍل( ذلػػػَؾ فػػػْ الػػػكزِف اعتهػػػاًدا عمػػػِ  فػػػإف  َأَحػػػَد الػػػد 
ـَ دلٓػٌل عمػِ زيػ ٚ  إْف قػا ـُ بزيادتػً إ ادِة هعرفتً هف الهكزكف؛ ٖف  ُكل  هضاعٍف زائٌد عمػِ ثٛثػٍة ُيْحَكػ

 أ/(.9) /ؽ.(َلْىَددٍ أَ ِهَكرٍّ كَ )غِٓرِي، ىحك: 
َياَدةِ  ككها فْ حاشٓتً عمِ  َقْكِؿ الشارح: - ، كَقْرَدٍد( فإّىٍها عمِ  ،[]ِهْف ُحُركِؼ الزِّ ىحك: )اْحَهر 

، كَفْعَمَل(، ٚ عمِ كزىْ )ِاْفَعَمَر كَفْعَمَد(.     كزف )اْفَعل 

 , وهيولً:, تظٍر ىزعة ابف جهاعةالكتب, واألعالـ الواردة في )الحاشية(
ـ في )الحاشية(:  عمهاء المغة والىحو والتصريف والرواة, الذيف ذكٌر

( عالًها كراكية، كجمٍـ هف عمهاء التصريف كالىحك، ككاف هف 60ذكر ها يفكؽ الستٓف )
ِء ا ُل البصرة كبغداَد كالهكصِل،  لستٓف عىد ابف جهاعةالهٛحع أّف اٖكثَر تداكًٚ كذكًرا ِهْف ٌٚؤ ٌـ ٌأ

شعاًرا أْف يككف بصريًّا  ذا إٓذاًىا هىً، كا  ، أك عمِ ابتداءً أصحاِب الّىزعة البصرّية، أعًٛها ككتًبا؛ ٌك
 اٖقلِّ بصرؼ  الىزعِة كالٍكػ.

ر، كاٚىتقاء، الهدرسة اٖىدلسية الهصرية، هدرسة التحقٓق، كاٚختياإضافة إلِ ذلؾ كاف هف 
، كاستشٍادي بآرائً، ككتبً؛ فقد كالترجيح؛ فأكثر هف اٚستشٍاد بٍـ، كبآرائٍـ، كاعتدادي بػ)ابف هالؾ(

حتِ أىً استشٍد بكٛـ ابىً  : ستٓف هرة.ذكري: أكثر هف هائة كثٛثٓف هرة، كاستشٍد بكتابً التسٍٓل
 ( أربع عشرة هرة. 14ٌػ(: )686)تابف الىاظـبف الّىحكّؼ، الهعركؼ بػ) حكؼّ ىّ ال الطائْ، بدر الدٓف

 فكاف توزيع األعالـ في الحاشية عمى الىحو اآلتي:
أبك زيد هرة، ك  (234)ٌػ(: هائتاف كأربع كثٛثكف 180)ت ، كسٓبكيًٌػ(170: الخمٓل)تبصريوف 

ٌػ(:285ٌػ(، كالهبرد)ت249زىْ)تٌػ(، كالها215اٖكسط)ت ٌػ(، كاٖخفش215)تاٖىصارؼ 
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أبك ٌػ(، كهعهر بف الهثىِ 321اٖزدّؼ)ت دريدٌػ(، ابف 216)تٖصهعْكا هرة،  (54)أربع كخهسكف 
 (.ٌػ182تيكىس بف حبٓب)(، ك ٌػ149تعيسِ بف ُعَهَر)ك  ٌػ(،209)تعبٓدة

: ٌػ(291هرة، كثعمب)ت (39): تسع كثٛثكف ٌػ(207ٌػ(، كالفراء)ت289: الكسائْ)تكوفيوف 
دمحم بف  ،ابف اٖىبارؼ ك  ٌػ(،206)تأبك عهرك الشٓباىْك  ٌػ(،187)تهعاذ الٍراءست عشرة هرة، ك 

ّْ أبك بكر ،القاسـ  .  ٌػػ(328)ت، الككف

أبك سعٓد ٌػ(، ك 347)تًػػػكيػػػتػػػدرسٌػ(، كابف 337)تالزجاجٌْػ(، ك 311: الزجاج)تبغداديوف 
( ُّْ ٓراف  ،المكرقْ ،القاسـ بف أحهدك  ٌػ(،540( هرة، كالجكاليقْ)ت21)إحدػ كعشركف : (ٌػ368تالس 
،الهقرغ  ّْ  (19)ةَ رَ شْ عَ  عَ سْ : تَ ٌػ(538كالزهخشرّؼ)ت هرة، (20)شركف ٌػ(: ع661)تحكؼّ الىّ  ، اٖىدلس
 . ٌػ(732، كالجعبرؼ)ت(ػٌػ569تابف الدٌاف البغدادؼ)هرة، ك 

)تٌػ(377: أبك عمْ الفارسْ)توهف عمهاء الهوصل ٍّْ  .  ٌػ(392، كتمهُٓذُي اْبُف ِجىِّ

ٌػ(: 745: هائة كثهاٍف كثٛثكف هرة، كأبك حياف)تٌػ(672: ابف هالؾ)توهف أٌل األىدلس
ٌػ(، 458ي)دْٓ ابف سِ ، ك ٌػ(669)تابف عصفكرك  ٌػ(،646ثهاف كتسعكف هرة، كابف ٌشاـ الخضراكؼ)ت

، ابف حهكش بف أربع عشرة هرة، كهكْ :ٌػ(686تابف الىاظـ)، ك ( ٌػػ581تحاؽ بف همككف)إسك أبك 
 .(ٌػ437ت)أبْ طالب

: إحدػ كعشركف هرة، كابف ٌػ(749)ت الهرادؼك  ٌػ(،769)ت : ابف عقٓلوهف أٌل هصر
ّْ : تسع كعشركف هرة، كالسهٓف ٌػ(761ٌشاـ)ت  . ٌػ(756)تالحمب

ً  ظٍور  شخصي ة  ابف  جهاعة     :, واستقاللي ت 
َكػ ِهْف ُكلِّ هَ  ٍَ َٚ َيْهَىُع َذِلَؾ ِهِف ا َسَبَق َٓت ِضُح َلَىا أف  ابَف جهاعَة َبْصِرؼُّ الى ْزَعِة، َكال ؛ َكَلِكْف 

ِدِي ِبالر ْأِؼ، َٓف كالت ْرِجيَحاِت َهَع َتَفرُّ ٌِ َِٖدل َة كالُحَجَج كالَبَرا ، كاعتهاِدِي ا ًِ ابُف  مـ يكفف استقِٛؿ َشخصٓ ِت
بفْ هىٍجً ت جهاعةَ  فقد أفاد هف عمهاء البصرة،  ؛ابًعا لهدرسة هف الهدارس، أك أؼ هذٌب هف الهذٌا

بأسمكب كهصر كاٖىدلس،  كها أفاد هف عمهاء هدرسة الككفة، إضافة إلِ اعتهادي عمِ هدرستْ بغداد
ىها كاىت هتع ؛عمهْ َكَيْبُرُز َذِلَؾ َجِميًّا ِفْ َىْقِدِي َجِهيَع  ددة.فهدرستً لـ تكف كاحدة عمِ ا٘طٛؽ، كا 

ـِ؛ َكَها ِفْ الى َهاِذِج أِتَيِة: َٛ َْٖع ِب، َكا ٌِ  الَهَداِرِس، َكالَهَذا

 ىقدي لمكوفييف:
؛ لمهذٌب هت بع   ابف  جهاعة   أف   بها : الكثير   عمى إالّ  يقيس   ال فٍو البصريّ   اله ّطر د 
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َٖ  ف  أَ  ريدُ ُٓ [ اكِ الكَ  فَ هِ  فُّ خَ أَ  ًُ ى  َِٖ  ؛اءَ اليَ  ص  خَ ]كَ كها جاء فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:   ِ لَ كْ ا
َٖ كَ  دِّ الهَ  كؼُ رُ حُ  ةِ ادَ يَ الزِّ بِ  ا ذَ ٌَ  ،ةِ ادَ يَ الزِّ بِ  ْت ص  خُ فَ  اكِ الكَ  لِ قَ ثَ لِ  ؛اٍَ ْٓ لَ إِ  بُ رَ قْ أَ  اءُ اليَ كَ  ،عُ هْ ا الجَ ٍَ بِ  د  بَ تَ اسْ  دِ قَ  فُ لِ ا
َٖ  ف  أَ  افِ ٌَ الد   فُ ابْ كَ  ٓفَ ِّٓ كفِ الكُ  ُض عْ بَ  ـَ عَ زَ  دْ قَ كَ  ْ فِ  بِ رَ العَ  ؿِ كْ قَ كا بِ لُّ دَ تَ اسْ كَ  ،ٓرِ ْصغِ مت  لِ  ةً هَ َٛ عَ  لُ عَ جْ تُ  دْ قَ  فَ لِ ا
ٌُ ٌَ دْ ٌَ ) ٌِ دَ د   ف  أَ بِ  كتأكؿ ذلؾ البصريكف  (،ةً اب  كَ شُ كَ  ةً اب  كَ دُ ) (:ةٍ اب  شَ كَ  ةٍ اب  دَ ) :ْفِ كَ  ،ٓرَ غِ لص  ا كفَ ىُ عْ يَ  (دا
( ٍُ ٌِ دَ ال ٍُ )ْ فِ  ةٌ غَ لُ  (دَ ا َٖ كِ  ،ٓرِ ْصغِ الت   اءِ يَ  فْ عَ  ؿٌ دَ بَ  (ةٍ اب  كَ شَ كَ  ةٍ اب  كَ دَ ) َف لِ أَ  ف  أَ بِ كَ  (،دِ ٌُ دْ ال  ةٌ بَ يْ كَ دُ ) :لُ ْص ا
 . دٌ د  شَ هُ  ؼٌ رْ ا حَ ٍَ َٓ لِ ا كَ ذَ إِ ا فً لِ أَ  لُ عَ جْ تُ  دْ قَ  ٓرِ غِ ْص الت   اءَ يَ  ف  َِٖ  (؛ةٌ بَ يْ كَ شُ كَ 

أّف البصريٓف يعتدكف بالقياس باٖكثر، كبالسهاع عمِ الكثرة الكاثرة، ٚك يعتدكف  ويرأ الباحث:
ذا الهكضع. ) لكا كها فْ ٌذا الهكقف، ٌك ْف كاف ذلؾ تأك  فيفاخر (. أ/49/ؽبالقمٓل كالشاذ كالككفٓٓف، كا 

ٌػ( البصرؼُّ الّراكية المُّغكّؼ: "ىحف ىأخذ المغة عف حرشة الضباب كأكمة الٓرابيع، كأىتـ 257الرياشْ)
 . (1)تأخذكىٍا عف أكمة الشكاريز كباعة الككاهٓخ"

َٖ  رَ غَ ْص أَ  ف  إِ ] ها جاء فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:: وهف هعارضتً الكوفييف - ا ذَ ٌَ كَ [ اءِ يَ شْ ا
 :ملسو هيلع هللا ىلص ِّْ بِ الى   ؿُ كْ قَ  ٓلِ بِ ا القَ ذَ ٌَ  فْ هِ  :ٓلَ قِ  (،يـِ ظِ عْ الت   ٓرَ ْصغِ تَ ) يُ كْ سه  كَ  ،كفَ ُّ كفِ الكُ  ًُ تَ بَ ثْ أَ ؼ الذِ  كَ ٌُ ِ ىَ عْ الهَ 
ٌَ مِ عَ فْ  تَ َٚ  ،اءُ رَ ْٓ هَ ا حُ يَ " :-اٍَ ىْ عَ  هللاُ  َْ ِض رَ  -ةَ شَ ائِ عَ لِ  . ة  ق  ف  مش  ل   و  ٌ   ل  ب   ,ءٍ ي  ش  ب   س  ي  ل  و   .(2)"اذَ ْ 
 (./ب48/ؽ)

كها جاء فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح: ولـ يخل  هف هخالفة لمبصرييف, وهوافقتً الكوفييف: 
ٌذا قكؿ البصريٓف، كقاؿ الككفٓكف: اٖصُل )َجَىِدٌٓل(، ككافقٍـ أبك عمْ، كاختاري ابف  ]اٖصل جىادؿ[

(، كَىْحَكُي ٓىَطِمُق عمِ ُهفرداٍت ٚ ُجهكٍع، ك)َفْعِمٌٓل( فْ أحاِد بخٛؼ (3) ؾهال ًٚ ، قاؿ: ٖف  )َجَىِد
    (.أ/23/ؽ)(. )َفَعاِلل

ٌؿ  :]قالكاكها جاء فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  :وكذلؾ, هخالفتً ثعمًبا َٛ ليس فْ الكٛـ َفْع
ر[ ػػرؼِّ  ِهْف َغِٓر البىاِء الُهَكر  ليس : : قاؿ الػػػفػػػراءٓريد الهضاعف بقريىة الهثاؿ، كالهستثىِ. كعبارُة الجػػٌك

ٚ  )حرؼ كاحد(، ُيقاُؿ: ىاقٌة بٍا  ٌؿ( هفتكُح )الفاِء( ِهْف َغِٓر ذكاِت الت ْضِعِٓف إ َٛ فْ الكٛـ )َفْع
ٍْ )َخْزَعاٌؿ(؛ أؼ: )َظْمٌع(، كزاد ثػػػعػػػمػػػب  ب/(.12)/ؽكخالفً الى اُس.   َقار(: )َق

]كقمُب الٍهزِة ياًء كها جاء فْ حاشٓتً عمِ َقْكِؿ الشارح:  :وعمى الىقيض جاء هوافًقا الفراء
؛ ٍا الػػتسػػػٍػػػٓػػلكاجٌب[ ٌذا ٌك القياُس عىد الىحكيٓف فْ كل ثاىية ٌهزتٓف اىكسرت، قالكا: ٚك ٓجكز فٓ

                                                           

 .(371/ 2) الىحاة أىباي عمِ الركاة ايإىبالقفطْ،  (1)
 .(1/17، باب: ها تجكز بً الطٍارة هف الهياي )جالهٍذب فْ فقً ا٘هاـ الشافعْ الشٓرازؼ،اىظر: ( (2
 .(78)ص إٓجاز التعريف فْ عمـ التصريف ابف هالؾ، (3)



184 
 

ٖف  فيً هٛحظًة لمٍهزة؛ فٓمَزـُ هىً الجهُع بٓف الٍهزتٓف، كسيأتْ ذلؾ فْ بابً، كأىً قد َصح  عف 
ا الػػػفػػػراء ٍَ ا جهيعًا. تسٍُٓم ٍَ  أ/(.16)/ؽ، كتخفيُف

ً  هذٌب  الكسائي:  بالىسبة إلِ هذٌِب الػػػفػػػراءِ  كلكف  هذٌَب الكػسائػػػْكها جاء فْ قكلً: ) ترجيح 
؛ ِلَها َِٓجئُ  ب/(. ككها جاء فْ حاشٓتً عمِ 16)/ؽ .(َأَصح  هىٍها ؛ إْف كاف هذٌُب سػػٓػػبػػكيػػًَأَصحُّ
أحد الهذٌبٓف[ الثاىْ أف يقكؿ: ىعـ. كلكْف هذٌُب الكػسائػػػْ  ]بل الٛـز حٓىئٍذ هفَقْكِؿ الشارح: 

َْٖخُذ بالر  َها؛ كا ٍُ ًِ َساِقٌط؛  فَصح  بٍذا اٚعتباِر إطُٛؽ )أداء( أرجُح اجح ُهَتَعٌِّٓف. كالهرجكُح َهَع هٛحظِت
اِرِح: )لكْف ها ذكرىاُي أك ًٚ أْكَلِ( إشارٌة  ْرِؼ ِهْف َغِٓر ِعم ٍة، ككاَف فْ قكِؿ الش  ترؾ القمِب إلِ َهْىِع الص 

 ب/(.16)/ؽإلِ ٌذا اٚعتذاِر. 

  الخالصة:
يهتمؾ شخصية هستقمة، باعتهادي اٖدلة كالحجج  ق ٓتضح لىا أف ابف جهاعةهف كل ها سب

ًٛ جاهًعا ٓىتقْ كيختار بالدلٓل  ٓف كالترجيحات هع تفردي بالرأؼ. كلكف كبهكضكعية كاف ىاق كالبرٌا
اف.  كالبٌر
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 الخاتهة

ة ة، كاٖهّ ة العربيّ التْ تركت لٗهّ  ةُ الشخصيّ  حكؿ شخصية هكسكعية، ٌذي دراسةً  قّدـ البحثُ 
فْ  ةَ العمهي   اٍَ هكاىتَ  ىةً هبِّٓ  راسةُ ِ الفىكف، فكاىت ٌذي الدِّ ، هف هؤلفات فْ شتّ ىفيسةً  ة ذخائرَ ا٘سٛهيّ 
ة، كبعرض ٌذي ا٘هكاىات حكيّ ة، كالىّ رفيّ ة، كالّص مغكي  الُّ  اٍَ هكاىتَ  ةً الهكسكعات، كخاّص  عصرِ  اعصٌر
 ،ةأدكات الفرز: هف أصكؿ صرفيّ  كباستخداـِ ، حكيٓفكالىّ  ٓف،رفّٓ ٓف، كالّص مغكيّ ة عمِ هعهل الّ العمهيّ 

ـ  خ  ة، كأدلة اٚستشٍاد، كبالتتبع كاٚستقراء ىحكيّ ك  إلِ فٍٓا الدراسة خمصت  ,البحث  بخاتهةٍ  الباحث   ت
  أتية: كالتكصياتجهمٍة هف الّىتائج، 

 :الىتائج -أوال
؛ فكثًٓرا ها كاف يعقب عمِ الشارح، بقكلً: )لك قاؿ كذا لكاف ةِ ي  كِ مغَ الُّ  ةِ ق  الدِّ عة بَتَهٓ َز ابف جها .1

 أكلِ(...، أك )لك عّبر بكذا لكاف أكلِ(،...، أك بقكلً: )أخطأ(، أك )خمط(.
 .لشافية ابف الحاجب شرح الشارح أبكاب ترتٓب اختاري الذؼ هىٍجً فْ جهاعة ابف ٓخالف لـ .2
ًُ  ػ(ٌػ817)تمفٓركزآبادؼِّ ل استخدـَ ابُف جهاعَة )القاهكَس الهحيَط، .3  ِبَكْثَرٍة همحكظٍة؛ فقِد استخدَه
ًُ، كيؤكُد ذلؾ أّف ا ًة َكَأْرَبِعٓفَ عَ سْ تِ ًة كَ ائَ ( هِ 149) ر  فْ ذلؾ هعاصرُت شُٓخ  لفٓركزآبادؼّ هر ًة؛ لعّل السِّ

 ابِف َحَجٍر تمهِٓذ ابِف جهاعَة.
 اقتىاُء ابِف جهاعَة أكثَر ِهْف ُىْسَخٍة ِلْمُهَؤل ِف الَكاِحِد. كذلَؾ ليَس بعزيٍز عمِ ِهْثِل ابِف َجَهاَعَة، .4

ك قاضْ الُقضاِة فْ القاٌرةِ  ـِ  ٌك ًُ ها لـ َٓتكف ْر ِلغِٓرِي، كقد كاىِت القاٌرُة ِقْبَمَة الِعْم أف ٓتكف َر ل
َْٖىَدُلُس، فكاىْت ِهْصُر كالقاٌَرةُ  ًِ ا ًِ َبْغَداُد، كسقَطْت في  كالُعمَهاِء فْ عصِرِي، فْ زَهٍف سقَطْت في

ـِ، كالُعْمَهاءَ  ًة طمبَة الِعْم  .َهَحط  أىظاِر الجهيِع، كخاص 
 عىآتً بالحدكد كالتعريفات، لغًة، كاصطًٛحا. .5
باٖهاىة فْ الىقل،  -رحهً هللا  –تهٓز فقد  ِدّقُة ابِف جهاعَة فْ الىقل، كاٖهاىة فْ اٚقتباس؛ .6

  ٚ ك هكث قٌ  بىّصٍ  بركاية، ٚك يأتْ كىسبِتً لصاحبً؛ فٛ يسكؽ خبًرا إ الهصدر،  حٓثُ  فْ هِ  إٚ ٌك
ْ   ْ عمِ هؤلفاتً الطاَبعَ فِ ْض كهف حٓث الراكؼ، فيُ   .العمه

 كترجيحِ  اٖقكاؿِ  ٌذيِ  فىٓدِ تَ  هعَ  ،ةِ دَ الكاحِ  ةِ الى ْحكيّ  ةِ لَ أَ سْ الهَ  فْ ـْ ٍِ كآرائِ  ،اةِ حَ الىُّ  اؿِ أقكَ بِ  ًُ تُ إحاطَ  .7
ًُ  ْت فقد كاىَ  ؛أراءِ  ضِ عْ بَ  كَردِّ  ،ضٍ عْ بَ  عمِ اٍَ بعِض  ، ةِ صريّ : البَ دارسِ الهَ  فِ مَ تَ خْ هُ لِ  ةً عاهِ جَ  حاشُٓت
ذا هىٍجُ ةِ ، كاٖىدلسي  ةِ يّ غدادِ ، كالبَ ةِ كفيّ كالكُ   . ةِ اهيّ الشّ  ةِ صري  الهِ  الهدرسةِ  ، ٌك
، أك  ـِ بتتبعً لمعالِ  ابِف جهاعةَ  حاشية تتهٓز  .8 ّْ فْ هسألة  هؤل فٍ  فْ هِ  ْ أكثرَ ، فحكؼِّ الىّ الّصرف

ح.ً فْ هؤل  ىفسِ  ـِ كاحدة؛ ليعقد هقارىة، أك هقابمة، بٓف آراء ٌذا العالِ   فاتً الهختمفة؛ ثـ يغمِّب كيرجِّ
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، (ٌػ180)تة فْ اىتصاراتً لسٓبكيًحكيّ الىّ ك  ،ةرفيّ بجرأتً الّص  -رحهً هللا  – جهاعة ابف زُ تهُّٓ  .9
ظر الهختمفة، دكف كعرٍض لكجٍات الىّ  هسائل؛ كذلؾ بعد هىاقشةٍ كثٓر هف ال كترجيح آرائً فْ 

ذا يضفْ عميً طابع اٚستقٛليّ  ٍب ٖفكار سٓبكيً، ٌك  ة فْ الرأؼ.تعصُّ
لْ هف أف ٓد الجاهعَ  الىاقلَ  جهاعةَ  ابفَ ة لـ يهىع حكيّ الىّ ، ك ةرفيّ استقرار الهصطمحات الّص  .10

ذا بعد أف كاف عمـُ حاشٓتً، ، كها فعل فْ ٚءِ الدِّ  فَ ْٓ بدلكي بَ  ا طريًّا ثـ ىضجَ  الّصرؼ ٌك  غضًّ
 فاحترؽ.

دَ الشّ  يُ دُ شْ حَ  .11 دِ  فٍك ،ثرِ كالىّ  ،عرِ كالشّ  ،الكريـِ  القرآفِ  هفَ  الّصرفّيةَ  كٌا  التْ الصرفّيةِ  جاِهٌع لمشكٌا
ٍَ  دَ ٍَ شْ تَ اسْ   .يِ دِ ىْ عِ  فْ هِ  زياداتٍ  عَ هَ  ًِ مِ بْ قَ  فْ هِ  ّصرفّٓكفَ ال اب
ُؿ عىد ابِف جهاعَة ل .12 دِ مشّ الهصدُر اٖك  فْ الهرتبة الثاىية،  عرُ كالشّ  .الكريـُ  القرآفُ  الّصرفّيةِ  كٌا

ًٛ هىً إسكًة بأسٛفً هف العمهاء.  كأّها الحدُٓث الشريُف فكاف ُهَقمِّ
ا هً مْ عِ  رَ شَ عَ  َخْهَسةَ  ؼُ رِ أعْ هفاخًرا:  ؾ؛بذلِ  حَ ر  كقد َص  ،ًِ عِ هْ جَ  إلِ قْ بَ سْ يُ  لـ ها ابُف جهاعةَ  عَ َجهَ  .13
  .اٌَ اءَ هَ سْ ؼ أَ رِ ْص عَ  ُعَمَهاءُ  ؼُ رِ عْ َٚ يَ 
 .ارحِ عمِ الشّ  فَ تأٓٓدي الهصىِّ  .14
 الحاجب، كذلؾ. ابف كعمِ الهصىفِ ، الجاربردؼ الشارح عمِ اعتراضً .15
اِرحِ  ،الحاجبِ  ابفِ  ابِف جهاعَة بَٓف الُهَصىِّفِ  تكفٓقُ  .16 . كالش   الجاربردؼِّ
ًُ ضهَٓر الهتكمـ، هستىًدا إلِ اٖدلة، كا٘قىاع.برأيً ابِف جهاعةَ  اعتداد .17  ، كاستخداُه
، فْ عرض الهسألة فْ صكرة سؤاؿ كجكاب، كفْ إعرابً شرح غمب عميً ا .18 ُّْ ٖسمكُب الّتعميه

 بالّصرؼ.  الّىحك هزج فقد ؛ )الجاربردؼ(
ًُ: )َٚ ُِٓجُٓد اَ٘ٓجاَز(، قْد َيُككُف فْ َغِْٓر ٌذي  .19 ًُ إلِ اَ٘ٓجاِز، َهَع أّف ابَف َحَجٍر قاَؿ َعْى ُم َهْٓ
 ْخُطكَطِة.الهَ 
 التفصُٓل بعَد ا٘جهاِؿ، أك تفصُٓل الُهْجَهِل. .20
21.  ، ًِ ِٛع ا٘حالة إلِ كتابً الذؼ بٓف أٓدٓىا؛ هىًعا لمّتكرار، كلٛختصار، كفيً دلٌٓل عمِ اطِّ

ًِ، كعمِ تحضِٓرِي لذلؾ؛ َفُيِحُٓمَىا ِلَها سيأِتْ ِهْف َشْرِح  ُركِع فْ كتاِبِت رَح قبَل الشُّ ًِ الش  ِص  الّشاِرِح.كَتَفحُّ
 ا٘حالُة إلِ ُكُتِب الّشاِرِح، َكُكُتِب الُهَصىِِّف. .22
 .اعتهادي ُشُركَح َأْلِفي ِة ابف هالؾ .23
اذُّ عىَد ابِف جهاعةَ  .24 ، إس الش  ًِ  كًة بالهذٌب البصرّؼ.ُيْحَفُع، كَٚ ُيَقاُس عمي
ًُ بمغات العرب، كالقمِٓل، كالّىادِر هىٍا، كالهتركؾ. .25  هعرفُت
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ـٌ بالَقراَءاِت،  .26 رٍ  -َعاِل ٍْ ُّْ -ككاَف َقْد َحِفَع ِكَتاَب هللِا فْ َش ُٓكِط  .، كها َذَكَر َذِلَؾ السُّ
ًُ ب .27 ، كَهْعِرَفُت ًِ ِع َٛ ًُ هف التفصٓل فْ ُكلِّ هسألٍة؛ فكاف بحقٍّ ِسَعُة اطِّ ُى ب الىحاة، كَتَهكُّ هذٌا

 هكسكعيًّا.
ًُ أخريف،  .28 ، كتخطُٓئ ًِ بداُء رأِي ًُ الهسائَل الخٛفيَة بٓف البصرّيٓف كالككفّٓٓف، كا  عرُض

ًِ الهساِئَل. ٍب، أك هحاباٍة، هَع ترجيِح ، دكَف تعصُّ ـْ ٍُ  كتصكيُب
هف أقكاؿ  كفَ رُ ا ٓتخٓ  ٌَ ة التْ كاف أفرادُ ر بركح الهدرسة الهصريّ تأثّ  هصرؼ   ىحكؼ   جهاعة ابفُ  .29
بفِ  ؛ فٍك هذٌُب الَجْهِع، )جهِع أراِء(.ًُ تُ ج  ها تستقيـ لٍـ حُ  حاةِ الىّ  فٍٓا  حُ رجّ ُٓ  اختياراتٌ  جهاعةَ  ٚك

 بعضِ  راءَ آ حُ أخرػ، أك ٓرجِّ  ٓف فْ أحيافٍ الككفّٓ  ، كهذٌبَ اٖحيافِ  فَ هِ  ٓف فْ كثٓرٍ البصريّ  هذٌبَ 
ٓختار لىفسً هف  جهاعةَ  ابفُ  فٛ ٓزاؿُ  ،مغكؼُّ الُّ  يُ ا يهميً عميً اجتٍادُ هَ تبًعا لِ  ريفَ تأخِّ الهُ  حاةِ الىُّ 

بِ  ك بذلؾ َٓ  ٓف ها ٓراي أكثرَ حكيِّ الى   هذٌا اتجاي هدرستً التْ كاف أفرادٌا هف برؼ جْ سداًدا، ٌك
   .ًُ ٓىُ كبراٌِ  ًُ جُ جَ حُ  ها تستقيـُ  ةِ حكي  الىّ  ركف هف أراءِ ٓف ٚ ٓزالكف ٓتخّٓ الهصريّ 

َة: الّسهاِع، كالقياِس، كا٘جهاِع، كاستصحاِب جهاع ّٓتضُح هف اٖصكؿ الصرفّية عىَد ابفِ  .30
لِٓل  ًُ ٓدكر هَع الد  ًِ لهسائِل الخِٛؼ أى  ًِ، كترجيحاِت ًِ الّصرفّيِة، كهصطمحاِت حُٓث داَر، الحاِؿ، كآراِئ

كهف خٛؿ الهىٍج الذؼ اعتهدي فْ )حاشٓتً(، كعمِ الرغـ هف أف ابف جهاعة أكثر هف 
ًُ بصرؼُّ  ًِ( أى  ـِ هّها َعِمْهَىا عىً فْ )حاشِٓت ، كعمِ الّرغ ـْ ٍِ اٚستشٍاد بأقكاؿ البصرّيٓف، كِبُكُتِب

ًِ ها  أك الككفّٓٓف هع فيً يقف ها هىٍاسٓبكيً كالبصرّيٓف، ك  هع فٍٓا يقف الّىزعِة كالٍكػ؛ فِهْف آراِئ
  ْ  –البغدادّٓٓف؛ فشخصيُة ابِف جهاعَة فٍٓا استقٛلّيٌة فْ أراٍء كثٓرٍة، كاف َُٓردُّ بٍا الرأَؼ الككف

. إضافًة إلِ استشٍادي الكثِٓر، كالهتكرِر بآراِء ابِف  -أحياًىا -، ك-أحياًىا أخرػ َُٓردُّ الرأَؼ البصرؼ 
ترجيحً  ، هع ( هرة، كبكتابً: )شرح الكافية(60استشٍد بً ستٓف ) ، كبكتبً، كػ)التسٍٓل(هالؾٍ 

كذا لً  )حاشٓتً(. تدكر فْ كثٓرةٌ  أراءٌ  أقكالً. ٌك
ُٖكَلِ. الهصطمحاُت الّصرفّية، كالى ْحكّيُة عىَد ابِف جهاعةَ  .31 رَجِة ا  بصرّيٌة ِهَف الد 
، القائهِة عمِ الشُّ  .32 ِّْ  ركِح، كالحكاشْ.َيْعِكُس الت ألُٓف طريقَة الت ألِٓف فْ عصِرِي الههمكك

  :وصيات  التّ  -ثاىيا
 .هستفيضةً  ؛ بتحقٓق هخطكطاتً، كبدراسة أعٛهً دراسةً حكؼِّ الى   راثِ التّ بٓكصْ الباحُث  .1
ـِ، كهؤلفاِتً الذَ  .2 ٍِ  فِ ْٓ كها ٓكصْ بإعادة دراسة ٌذا العاِل  فْ ا أكبُر هِ هَ ٍُ ا؛ ٖىّ هَ ٍُ ا حق  هَ لـ ُٓكِف

 .ةِ راسَ الدِّ  ٌذيِ  لُ ثْ ا هِ هَ ٍُ يطَ حِ تُ  أفْ 
 عمٍٓا، كتكضيحِ  عمٓقِ ؛ كالت  ةِ رفي  ، كالص  ةِ حكي  ، كالى  ةِ مغكي  الُّ  ابِف جهاعةَ  ركرةُ شرِح كتبِ َض  .3

 هىٍا.   الغاهضِ 
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كأخًٓرا، فإىِّْ ٚ أّدعْ أى ىْ أحطُت بالهسائِل الهتعمِّقِة بٍذا البحِث، كلكّىىْ بذلُت قصاَرػ  
ٍد،َجٍدؼ فْ البحِث كاٚستقصاِء، كأرجك أ ٍْ ًُ ِهْف َج ُْٓت ٌذا البحَث ها يستِحقُّ  ْف أككَف قد َكف 

خٍٛص، كاِب، كابتعدتُّ عِف الخطأ كالىِّسياِف. كا   كأْف أككَف قد اقتربُت ِهَف الص 

 ﴾َرب َىا ٚ ُتَؤاِخْذَىا ِإْف َىِسَٓىا َأْك َأْخَطْأَىا﴿                                

 القصِد، ِهْف كراءِ  كهللاُ                     

ًِ كَصْحِبً كَسم   ٌَُك َحسُبىَا كِىْعـ الَككٓل، َكصّمِ هللا عمِ ُهحّهد كَعمِ آل ، ـَ َك
َْ هللا َعْف أْصحابِ  ـ أْجَهعٓفَ  ًِ كرض ٍُ ، َكَعف الّتاِبعَٓف كتابعْ الت ابعَٓف َل

ٓف، َكَٚ َحكؿَ  ٚ  ِباّلل ِ  َكَٚ ُقك ةَ  بإحساٍف ِإَلِ َٓكـِ الدِّ ـِ. ِإ ِّْ اْلَعِظي  اْلَعِم

ػػػػػػػػػػػا ف  ًبػػػػػػػػػػػي  أ ع  ر  ت ػػػػػػػػػػػ ف  ا   و    ال  م ػػػػػػػػػػػالخ   د  س 
    
 
 
 

ػػػػػػػػف    ػػػػػػػػ ل  ج  ػػػػػػػػ ع  ال   ف  ه  ً  ف   ب  ي  ػػػػػػػػو   يػػػػػػػػ  ال  ع 
, ولمفٍد (1)(ٌفوة هف ولمحميـ ىبوة, هف ولمسيف كبوة, هف لمجواد بد ال فإىً عثرتي؛ أ ق م ى ي)  

 . هف عثرة

 

 

  

                                                           

 .(1/283ج)كالتبٓٓف  البياف، ٌػ(. الجاحع95لمحجاج)ت (1)
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 ىي الثا القسـ

 قسـ التحقيق
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 األوؿ الهبحث
 ىسخ الهخطوط

الحصكؿ عمِ الىسخ الهختمفة لمكتاب، فْ أىحاء العالـ، ثـ هقارىة بعضٍا ببعض،  التحقيق:
كاستبعاد غٓر الصالح هىٍا أك الهكرر، كها يصح إثباتً فْ الىسخ، كها ٚ يصح، كها ٓجكز لمهحقق 

 . (1)هف تصحيح اٖصل، كها ٚ يصح

  أسباب التحقيق: 
ل العمـ هف عهل أف دٓف عبد الحهٓديقكؿ دمحم هحْٓ ال : "فإىْ ألفٓت أشق ها يضطمع بً ٌأ

َف قبل زهاىٍـ، كقد رأٓت عمِ َقْدِر ُبْعِد العٍِد بالتصىٓف، كالكتابة يككف  ٓككل إلٍٓـ تحقٓق كتاب ُصىِّ
، كجًٍدا شاقًّا"الجٍد، كتثقل التبعة؛ فالتحقٓق يقتضْ صبًرا  ًٛ  .   (2)طكي

عف سبب حبً التحقٓق: "حب السمف، كالتفاىْ فْ الدفاع عف عمكهٍـ،  ككها قاؿ أحهد أهٓف
ذا بر هف اٖبىاء، كاٖحفاد لٕباء، كاٖجداد؛ كلترػ ٌذي (3)كالحرص عمِ إذاعة فضمٍـ" . ٌك
ي غٓرىا، أك أعداؤىا، بحسف ىية، أك الهخطكطات الىكر، كيىتفع بٍا  ف لـ ىفعل ذلؾ تكٚ  اٖجياؿ. كا 

بسكء ىية، كربها اىحرؼ غٓرىا عف طريق اٖهاىة العمهية؛ فٓىصرؼ ٌذا التراث إلِ ها يشكي صكرتً 
الحقيقية؛ فهف لدٓىىا؟ كفكرىا؟ كحضارتىا صىع آبائىا كأجدادىا؟ كأسٛفىا السابقة؟! فٛ بد هف الحفاظ 

تراث، كالهساٌهة فْ إحياء القديـ؛ فالجدٓد ٚ ٓىطمق هف فراغ، بل ٚ بد لً هف قديـ يقتدؼ عمِ ال
 .(4)بً

 :وصف الىسخ
شافية ٌػ( ل746)تعمِ شرح الشارحٌػ( 819)ت ابف جهاعة حاشية تحقِٓق ْػف الباحثُ تهَد ػاع

 عمِ ثٛث ىسخ: ٌػ(646)تابف الحاجب

  

                                                           

 (.18)ص( التفتازاىْ، الهطكؿ (1
(، كشػرؼ، هقدهػة 3(، كعبد الحهٓد، هقدهة تحقٓق: كتػاب الهكازىػة، لٕهػدؼ )ص18( التفتازاىْ، الهطكؿ )ص(2

 (. 13تحقٓق: بديع القرآف )ص
 ( أحهد أهٓف، هقدهة تحقٓق أخبار أبْ تهاـ.(3
، ٚبػػف رشػػٓق (، كعبػػد الحهٓػػد، هقدهػػة تحقٓػػق: العهػػدة8اىظػػر: البػػابرتْ، هقدهػػة تحقٓػػق: شػػرح التمخػػيص )ص (4)

 .(1/7)ج
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 يٌذ :(الىسخة التركية َرةػهص) ٌػ(937)الرهز: )ؾ(، سىة الىسخ:  الىسخة التركية: -1
 لٍا رهزت . التْ(1223رقن: ) تحت قديـ: تسجٓل (،قسـ: فٓزك هللا) فْ هكتب:ىسخة ال

هف الكرقة الرابعة برقهٍا:  . تبدأ(1)َرقة (113َعشرٓو ) )ؾ(، كتقع فْ هائتٓف كأربعبالرهز: 
 هللا أحهد)، كالخاهسة، بتصىيفٍا فْ هكتبتٍا. كفْ الكرقة السادسة هقدهتٍا، كأكلٍا: (1223)

 (12َعشرَو ) ثٛثةَهسطرتٍا العشريف. َ الهائتٓف كاٖربع بالَرقة َتىتٍْ: ...(.ىعهً عمِ
هثبت فْ سقط،  بٍا َٓجدك ،تاهٍَّةغٓر  ٌَْ( كمهات، 7ثهاىْ ) ْػسطر حَال كل فْ، سطرا

دمحم  خٍاػَىاسىٍا؛ فٍْ ساقطة، أك هفقكدة. بعىَا خاّصة َرقةكليس لمحاشية: ىسخة: )ط(. 
، ُّْ ًُ َكرَ َذ َقد الكهشيش ا صفحة: ). ٌػ(937)سىة  ىسخٍا هو فرغ أىَّ  - كهللا(، كفٍٓا: 224آخٌر

َكاِب، عمـُ أ  -كتعالِ سبحاىً ـَ. ع هللا كصمِ بالص  ، َكَسم  ًِ ، كَصْحِب ًِ ككاَف الَفَراُغ مِ سٓدىا دمحم، كآِل
ِر رجب، َسَىَة َسْبٍع َكَثِٛثَٓف َكِتْسِع ِهاَئٍة) ٍْ ا فْ عاشِر َش ٍَ ٌػ(، عمِ )ٓد دمحم 937ِهْف تعميِق

 ّْ ُي، ِبَكْسـِ (2)الكهشيش ًِ ِهْف َهْكَٚ ًُ، كَيْرَتِجي ًُ ها ُٓؤّهُم ىا.  (، حّقَق هللُا رَجاُي، كبّمَغ  َسِِّٓدىا، كهٚك

ُخ الىَُّحاِة،  -َتَعاَلِ -العبُد الفقُٓر إَلِ هللِا  ِسَٓف، َشْٓ َهُة َصْدُر الُهَدرِّ  ٛ ـُ الَع ـُ الَعاِل ُخ ا٘ها ْٓ الش 
ًِ َكبَ  ، كأََعاَد عمٓىا، كعمِ الُهْسِمِهَٓف ِهْف َبَرَكاِت ًِ ِت ، َفَسَح هللُا فْ ُهد  ُّْ اِفِع ًِ َكالُهْعِرِبَٓف الش  ِت ًُ ِزياَرَة َبْٓ م َغ

ـِ، كالحهُد ِ َكْحَدُي، َكَحْسُبَىا هللُا َكِىعْ  ـِ فْ ٌذا العا َٛ ًِ عميً أفضُل الّصِٛة كالّس ـِ، َكِزَياَرِة َىِبيِّ ـَ الَحَرا
 الَكِكُٓل كالَحْهُد ِ َربِّ الَعاَلِهَٓف.

 ٌػ(. 1137)كقف الشٓخ الهرتضِ ابف شٓخ ا٘سٛـ السٓد فيض هللا أفىدؼ 

 كهللا أعمـ.

                                                           

كعىد طباعة صفحات الهخطكط هف  .( صفحة448ككل كرقة صفحتاف؛ يعىْ عدد صفحات الهخطكط ) (1)
( طبع ىصف الهخطكط الهراد تحقيقً فْ A4الباب اٖكؿ حتِ باب )الجهع( عمِ الحاسكب عمِ كرؽ هقاس )

عدد صفحات الرسالة؛ فكاف عدد ( صفحة؛ فكاف ٌىاؾ ىسبة كتىاسب عىد تحقٓق الهخطكط فْ تكزيع 215)
(، كعدد 253(، كعدد صفحات الحكاشْ )158(، كعدد صفحات الدراسة )215صفحات هتف الحاشية )

 (203576( حاشية، كالهتبقْ صفحات الفٍارس. كعدد كمهات البحث هف غٓر الفٍارس )3753الحكاشْ )
ًدا أف يعثر الباحث فْ ضبط أك بىاء بعض . كلٍذا كاف كار هائتاف كثٛثة آٚؼ كخهس هائة كست كسبعكف كمهة

: )ال تخلو هذه الكتب هـ(393)تالجوهري هـ( عند نعته صحاحَ 512)تالتبرٌزي الخطٌب ٌقولف ؛الكمهات

 عف الظىكف  كشفحاجً خلٌفة, انظر: الكبار من سهو...غٌر أن القلٌل منه إلى جنب الكثٌر... معفو عنه(. 
 .(2/1173ج) كالفىكف  الكتب أساهْ

َهػػا( (2 ِ٘ رّؼ، َسػػِهَع عمػػِ ا ٌِ ّْ القػػا ػػُد بػػُف هحّهػػِد بػػِف عبػػِد هللِا الَكْهِشيشػػ ػػا ُهَحه  ٍَ ـِ َكْهِشػػيُش، بػػالَفْتح: َقْرَيػػٌة بِهْصػػَر، ِهْى
بٓدؼ، تاج العركس  .(17/367)ج الحافِع ابِف َحَجٍر. الز 
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هصكرة هكتبة الحـر الىبكؼ الشريف، ، (...)الرهز: )ـ(، سىة الىسخ:  ىسخة الهديىة الهىورة:
عمِ شرح الشارح عمِ شافية حاشية ابف جهاعة )الّىحك كالّصرؼ(. اسـ الهخطكط: )شرح الشافية(، 

 بظٍر َتىتٍْالثاىية،  الَرقة َجً هو َتبدأ( كرقة، 118) فْ سخةالى ٌذي َتقع، ابف الحاجب
. ( كمهة24حكالْ خهس عشرة ) سطر كل فْ، سطرا َعشرَو خهسةَهسطرتٍا  (،227الَرقة )

 هللا أحهد: )ٌػ(. أكلٍا1320(. كقف هف دمحم العزيز الكزير سىة )11/415رقـ الهخطكط بالهكتبة)
ُر  ، ٌَْ()ـلرهز: با لٍا رهزُت َقد ...(.ىعهً عمِ ََْجُدك ،َتاّهٍةَغْٓ ُهْثَبٌت فْ ىسخة َسْقٌط،  بٍا ُٓ
 عمِ هللا أحهد: )؛ فٍْ ساقطة، أك هفقكدة. أكلٍاىٍابعىَا خاصٌَّة كليس لمحاشية صفحة )ط(.
ا صفحة: ) ...(.ىعهً  (، كفٍٓا:118كآخٌر

ليً بالّصكاِب، عمـُ أ  -كتعالِ سبحاىً -  كهللا  هللاُ  َكَصّمِ َكْحَدُي، ِ  كالحهد ،كالهآبُ  الَهْرِجعُ  كا 
ّْ  َهفْ  عمِ كَسم ـَ  ـِ، الهعكىةِ  عمِ هللاَ  ْحَهدُ أَ  بعَدُي، َٚ َىِب ـِ، ا٘فضاؿِ  كعمِ كا٘تها  ُكلِّ  عمِ كأشُكُريُ  كا٘ىعا
ٌكرِ  (1)َهَدا َحاؿٍ  ـِ، الدُّ َىا عمِ كُأَصمِّْ كاّٖيا ،َكَصا َصّمِ َهفْ  َأْفَضلِ  ُهَحه دٍ  َىِبِّٓ  ِبالَبِْٓت  كاْعَتَهرَ  َكَحج   ـَ

ـِ، ّـِ، الَخاّصِ  ِإَلِ الَهْبُعكثِ  الَحَرا ًِ آ َكَعَمِ َكالَعا ًِ  ِل ـِ، اٖخيارِ  كأصحاِب َٛ َْٖع  هللاُ  جعمَىا ا٘سٛـِ، (2)كأئهةِ  ا
ـْ  فْ ٍِ ـِ، َدارِ  ِفْ ُزْهَرِت َٛ ًُ إ الس  كُس  ى  ـُ، الُقدُّ َٛ ٚ   ُقك ةَ  كَٚ  َحْكَؿ، كَٚ  الَكِكُٓل، كِىْعـَ  هللُا، َكَحْسُبَىا الس   ِباِ  ِإ

 ِّْ ـِ. الَعِم  ـ الَعِظي

ػػػػػػػػػػػػي  ز ى  ػػػػػػػػػػػػاؽ  ف ػػػػػػػػػػػػال  ت خ  ػػػػػػػػػػػػي أ س   ٍ             إ ل 
    
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػر    ش  ـ  اله ح   ٍ ػػػػػػػػػػػػػه  ػػػػػػػػػػػػػاس  ض   إذا الى 
 

ير   ػػػػػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػػػػػػل  الس   ٌ أ  ػػػػػػػػػػػػػػػػي ك  ع م ى              ال ت ج 
    
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػذ ر    ً  ال  ي ع  وا ف يػػػػػػػػػػػػػ ت ػػػػػػػػػػػػػذ ر   (3)إذا اع 
 

 الدعاء

 ًِ ٌََذا الَهْىُقكِؿ، كَأَقر  ِب ، َكِهْف ُكلِّ َداٍع ُهْخِمٍص، ِلَهْف َكاَف َسَبًبا ِفْ إَٓجاِد  ًِ َْٖعَُٓف، َتَقب َل هللُا ِهْف َكاِتِب  ا
ـَ هللُا َهْف َهَضِ، َكَغَفَر لَىا َأْجَهِعَٓف،  ، َكَرِح ًِ ًُ، كَحِفَع َعَمْي  َكَحِفَظ

ٚ  ِباِ َكَٚ َحْكَؿ َكَٚ قُ   ك َة ِإ

ـِ. ِّْ الَعِظي  الَعِم

 ٌػ(.1320كقف هف دمحم العزيز الكزير سىة )

                                                           

 ( ٌكذا فْ الهخطكطتٓف: )ؾ(، ك)ط(. 1)
 أزهة(. كهف الكاضح أىً يقصد: )أئهة(.( ٌكذا فْ الهخطكطتٓف: )ؾ(، ك)ط(: )2)
 . الظاٌر أف البٓتٓف هف ىظـ الىاسخ بغرض الدعاء كالترجْ( 3)
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(, طبعة لبىاف: )ط( ىسخة طّ   : )هجهوعة الشافية هف عمهي الّصرؼ, والخ 
هة الجاربردّؼ( ّٛ ا لمع ٍَ ة الجاربردّؼ، ، ك)حاشيتحتكؼ الهجهكعة عمِ: )هتِف الشافية(، ك)شرِح

ـِ الُكُتِب، . ٚبف جهاعة( ًِ ِهْو َتبدُأ( كرقًة، 273) فْ الّىسَخُة ٌذي َََتَقُعُهصّكرُة َعاَل َََرَقِة ََْج  ال
ُٖكَلِ،  ٍِْا ٍِْر َتىت ٍَا  (،273الَرقِة ) ِبَظ ا؛ ّٖف الصفَهسطرُت ٍَ حَة َتجهُع َتختِمُف، كتتبآُف بَٓف صفحاِت

َْٖسُطُر، ِهْف أربعِة ) ْرَح، كالحاشَيَة، َهَع الت َىاُسِق فْ تىاُكِؿ الَهَساِئِل؛ فتبآىِت ا ( أسُطٍر، 3الَهْتَف، كالش 
كفْ الصفحِة الّثاىَيِة ( َكِمَهًة. 12ِعْشُركَف ) -حكالْ– َسْطٍر ُكلِّ  فْ( َسْطًرا، 23إلِ أربعٍة كثِٛثَٓف )

ا، كُهقدِّ  ٍَ ُل ا، يقكُؿ فٍٓاَأك  ٍَ كالصفحُة الّثالَثُة بيضاُء فاِرَغٌة، كفْ الصفحِة  ...(.ِىَعِهًِ  عمِ هللاَ  أحهدُ : )َهُت
ا: الطبعُة الثالثُة، كتحتٍا: السىة:  ٍَ  رهزُت َقدـ، بٓركت. 1984 -ٌػ 1404الر اِبَعِة: )الَبْسَهَمُة، كَتْحَت

َْ()طبالرهز  لٍا كالكاجٍُة، بعىكاف:  ُهْثَبٌت فْ ىسخِة )ؾ(، ك)ـ(.َسْقٌط،  بٍا َٓجُدك ،َتاّهٍةَغُٓر  ، ٌَ
، هِة الجاربردؼِّ ّٛ ا لمع ٍَ اخاصًٌّة صفحةٌ   ، ٚبِف َجَهاَعَة(الجاربردؼِّ  كحاشيةُ  )هتُف الشافية، كشرُح ٍَ ُل : . أك 

ًِ  َعَمِ هللاَ  أحهدُ )  بالّصكاِب، عمـُ أ  -كتعالِ سبحاىً -  كهللا(، كفٍٓا: 273كآِخُرٌَا صفحُة ) ...(.ِىَعِه
ليً ّْ  َهفْ  عمِ كَسم ـَ  هللاُ  َكَصّمِ َكْحَدُي، ِ  كالهآُب، كالحهد الَهْرِجعُ  كا   الهعكىةِ  عمِ هللاَ  ْحَهدُ أَ  بعَدُي، َٚ َىِب
ـِ، ـِ، ا٘فضاؿِ  كعمِ إتها ٌكرِ  (1)َهَدا َحاؿٍ  ُكلِّ  عمِ كأشُكُريُ  كا٘ىعا ـِ، الدُّ دٍ  َىِبَِّٓىا عمِ كُأَصمِّْ كاّٖيا  ُهَحه 
، َهفْ  َأْفَضلِ  ـَ ـِ، ِبالَبْٓتِ  َكَحج  كاْعَتَهرَ  َصّمِ َكَصا ّـِ، الَهْبُعكثِ  الَحَرا ًِ  َكَعَمِ ِإَلِ الػػػػخػػػػػَاّصِ َكالػػػػػَعػػػػػػا  آِل

ـِ، َٛ َْٖع ًِ اٖخياِر ا ـْ  فْ جعمَىا هللاُ  ا٘سٛـِ، (2)كأئهةِ  كأصحاِب ٍِ ـِ،  َدارِ  ِفْ ُزْهَرِت َٛ ًُ إالس  كُس  ى  الُقدُّ
ـُ، َكَحْسُبَىا َٛ ٚ   كَٚ  َحْكَؿ، الَكِكُٓل، كَٚ  هللُا، كِىْعـَ  الس  ِّْ  ِباِ  ُقك َة ِإ ـِ. الَعِم  ـ  الَعِظي

ا الَجاربردّؼ، كحاشيِة  ٍَ ا، َكَشاِرِح ٍَ عمِ شرح  ابِف جهاعةَ ثـ ُخِتَهْت بتعريٍف لػ)الَشاِفَيِة(، َكُهؤِلِف
ـٌ فْ أكائل  . َكَأخًٓرا: فٍرست ُهَتَكسِّ ـْ ٍِ ا، َكَسَىَكاِت َكَفاِت ٍَ الشارح، كشركِح الّشافيِة، كأسهاِء ُشر اِح

 الَقَكَلِة.

 :الفروؽ بيف الىسخ
ًُ الكبُٓر بَٓف )ؾ(، ك)ـ( فْ قضي   ، ِهَف الُهَٛحِع الت َشاُب ِؼ فْ الَخطِّ َٛ اِقِط، َكالَحْذِؼ، كاْٚخِت ِة الس 

هف حُٓث الكضكُح، كالت ْحِريُف، كالت ْصِحُٓف ِهَف الّىاسِخ؛ ككأّىٍها َىَقٛ ِهْف ُىسَخٍة كاحَدٍة، ٚك ىدرؼ هف 
ًُ َىَقَل ِهْف ُىْسَخٍة  ـْ أّىٍا زيادٌة هف الىاسخ؟ أـ أّى ْ اٖصُل ُدكَف ، ثالثةأٓف الزيادة فْ الىسخة )ط(، أ ٌك

( تجدٌا ىاقمة هف إحدػ ضبط، كاعتىاء )دمحم عبد السٛـ شآٌف :َساِقٍط، أْك َهْحُذكٍؼ. حتِ طبعة
:  فْ:  ًٛ  كالصكاب ها ٌك [ افِ هَ سْ القِ  اذ  ٌ  و  : ]الشارح َقْكؿالىسختٓف: )ؾ(، أك )ـ(، أك هىٍها هًعا؛ فهث

                                                           

 ( ٌكذا فْ الهخطكطتٓف: )ؾ(، ك)ط(. 1)
 ( ٌكذا فْ الهخطكطتٓف: )ؾ(، ك)ط(: )أزهة(. كهف الكاضح أىً يقصد: )أئهة(.2)
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ْ  ،[افِ هَ سْ القِ  اذ  ٌ  و  ]، ككل الىسخ كتبت [افِ هَ سْ القِ  ف  اذ  ٌ  و  ىد الجاربردؼ: )ع بصيغة الهفرد، ٌك
  بصيغة الهثىِ، ككأىٍـ جهيًعا ىقمكا هف ىسخة كاحدة.

 .، كتكرر ذلؾ هعً(حٓىئذ) :، ككأىً ٓختصر كمهة(ح: يكتب حرؼ الحاء )فْ )ـ( -
 . (سػػٓػػبػػكيػػً) فْ )ؾ(: حرؼ )س(؛ أؼ: -
بالٍهز. كقد اعتهدىا فْ تحقيقىا ف: (ط) :ا الىسخة: بتسٍٓل الٍهز. أهّ (ـ)، كىسخة (ؾ) ىسخة -

 : بالٍهز.(ط)ىسخة 
 كثرة التصحٓف، كالتحريف فْ الىسختٓف: )ؾ(، ك)ـ(. -
 ىاقل هف ىسخة ثالثة.تكرر الّساقُط كثًٓرا فْ )ؾ(، ك)ـ(؛ فٓؤكد  ذلؾ أف )ط(  -
اَخ، لـ يككىكا ذا صمة بالّىحك،  - أخطاء هتكررة فْ الىسخة: )ؾ(، كالىسخة: )ـ(، تؤكد أف الىُّس 

اٍخ، فكاَف الّىاسُخ هف الكّراقٓف الهأجكريف، أك الهكتريف، كاِٖدل ُة  أك بالّصرؼ، بل كاىكا هجّرد ُىس 
 عمِ ذلؾ كثٓرٌة، هىٍا ها ٓمْ: 

 .(رؤية  كأبكي  رؤية: )(17)ص )ؾ(ذكر فْ:  (،رؤبة  كأبكي )  -
 ،)الياء(كها أف  اىقَٛب اٖلِف عف )الكاِك( أكثُر ِهِف اىقِٛبٍا عف ، ٌاٍر()ك (،)شاؾٍ : )...كَ حْ ىَ ك  -

 .رحهً هللا -د ىاسخ هجرّ  ًُ ، ٓؤكد ذلؾ أىّ )الباء(: (18، )ص)ؾ(ذكر فْ 
ى   ،بالفتح ػ(الصحارَ )قاؿ: : )...كَ حْ ىَ ك  -  (: )الكاك(.23(. قاؿ فْ )ؾ(، )صاءِ الر   حُ تْ ها فَ كا 

، الهخطَط تحقٓق ْػف َِّٓةهػالعم َاِتػالخط باعػبات ث:ػالباح انػق :هىٍج الباحث في التحقيق
ًِػص ؤَلِ الَهْخُطَِط ِىْسَبِة ِهْو ٍَا ؤلِ َهْىُسََبًة َاِرَدِةػال ِكأَراءِ  ؿِ َاػَ َاٖق َتَِثِٓق، احِب  َََتْخِرِٓج، أصحاِب
َِّٓة، ََاٖحاِدِٓث ِتأَٓا َِّٓة، القرآِى َِ ٌِِد الشَّْعِرَِّٓة الىََّب ََا  التراثَِّٓة، الهصادر عمِ الىَّصِّ َهراجعِة، َالشَّ

 . اّلمغََِّٓة َالهعاِجِن
، كحاكؿ إثباتً قدر اٚستطاعة فْ ، الذؼ ىاقشً ابف جهاعةرجع الباحث إلِ كٛـ الجاربردؼك 

 الحاشية؛ لٓتسىِ لمقارغ هعرفة السياؽ العاـ لمجهمة، أك القضية التْ ٌْ هحل الىقاش.
تٓف، كثالثة خطٓ   تٓفعمِ ىسخ الهخطكطبتحقٓق ٌذا  الباحثقاـ : عهل الباحث في التحقيق

حٓث قاـ بإثبات ة، ضبط: شآٌف(؛ طباعة لبىاىية قديهة، كرابعة طباعة حدٓثة: )هجهكعة الشافي
فركؽ الىسخ، كضبط الُهْشكل هف الىص، كعزك أيات، كتخريج اٖحادٓث هع بياف درجتً هف كٛـ 

ثٓف كالُحف اظ،  ، الىحكّية، كالصرفّيةكشرح الغريب كالهصطمحات كتكثٓق كٛـ العرب شعًرا، كىثًرا، الهحدِّ
، هع عهل إحصائيههٓ كالتعريف باٖعٛـ الكاردة فْ الىّص، ِّْ يستدؿُّ هف  ةًزا البصرؼ  هف الككف

كاي، ٖؼ هدرسة كاف، ككذلؾ بتتبع الهدارس، كباستخداهً  اخٛلٍ ْ، كهٓمً، ٌك عمِ ىزعة الهحشِّ
 .الهصطمحات
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ترجهة لصاحب الهتف ابف  تتضهف لمرسالةهقدهة  كتابةبالباحث ٌذا وقد قاـ 
، كشرحً، ثـ  ٌػ(746)وكذا ترجهة لمشارح الجاربردي، كتعريًفا لهتىً )الشافية(،  ٌػ(646)تالحاجب

ٍـ فْ طريقة هىٍج كلِّ كاحد هىصاحب الهخطكطة )الحاشية عمِ الشرح(، هبًٓىا  ترجهة ٚبف جهاعة
دي: هف )القرآف الكريـ، كالحدٓث الشريف،  عرضً الهادة العمهية، كتبكيبٍا، كطريقة أبكابٍا. كشكٌا
ككٛـ العرب شعًرا، كىثًرا(. كهصادري: هف )الكتب، كاٖعٛـ(. كاٖصكؿ الصرفية عىدٌـ: هف 

بٍـ الصرفية فْ: )آرائٍـ الصرفية، ك  هصطمحاتٍـ، كترجيحاتٍـ )السهاع، كالقياس، كا٘جهاع(. كهذٌا
 لهسائل الخٛؼ( . 

، فْ كثٓر هف اٖحياف ككاف ابف جهاعة فْ هقدهة الحاشية، عىد شرح هقدهة الجاربردؼ -
الباحث إلبراز ذلؾ ٓتىاكؿ المفظة دكف ذكر كمهة )قكلً(؛ ككأىً استخدـ )طريقة الهزج(؛ هه ا دفع 

هع  ؛ حتِ ٚ ٓختمط عمِ طالب العمـ كٛـ الشارح الجاربردؼلمشارح [قولً]كمهة: الهتف بإضافة 
ْ ابف جهاعة. بكضع كمهات الشارح بٓف   .عريض، كبمكف داكف، كبخط هعقكفتٓفكٛـ الُهَحشِّ

 إخٛؿ عف هتف ؛ حتِ يككف هتصًٛ بٛ اىقطاع، ٚكأتى الباحث بالهحذوؼ هف قوؿ الشارح -
ًٛ فْ الحاشية، هتصدًرا بػ) َقْكِؿ الجاربردؼ ، ...(الشارح، فٛ يككف هبتكًرا، ٚك هجركًها. ىكتبً كاه

عة لبىاف، كاف هف الهخطكطة الهطبكعة طبا كاهاًل عىد الحاجة اإلتياف بهتف الشارح الجاربرديو 
أك هف )هجهكعة الشافية فْ عمهْ التصريف كالخط، ضبطٍا كاعتىِ بٍا: دمحم عبد السٛـ 

 شآٌف(؛ حتِ ٚ ىظمـ الىاس حق ٍـ، ٚك ىبخسٍـ شًٓئا.

 .، كهىٍج التحقٓقببياف الىسخ الخطية التي اعتهد عميٍا في التحقيق -أيضاً  –كقاـ  -
 .يُ الكتاب كفكائدَ  ، كُتظٍر هكىكىاتِ حث والقارئ تذييل الكتاب بفٍارس عمهية ت فيد البا -

 .ًِ مِ ْض فَ كَ  ًِ ىِّ كالحهد  عمِ تكفيقً كتيسٓري كهَ 
فْ قكلً: )ىحهدؾ(،  ، أك لفظة الباحث. كها فعل الجاربردؼاستخدـ الباحث ضهير الجهع -

: "كفْ قكلً: )ىصمْ(، كعم ق عمِ ذلؾ ابُف جهاعة ًٛ  ."1ا لىفسًهً ْض ٌَ  كفِ كأتِ بالىُّ ، قائ

ًة أف  الهخطكطَة تتىاكُؿ الت صريَف، ضبط الباحث الكثير هف الكمهات - ا، كخاص  ٍَ ، إف لـ يكف ُكم 
ًُ إلِ ال َْٖهُر ٓدفُع ذا ا اِخِل، ٌك ا ِهَف الد  ٍَ ك َففُّ ِبْىَيِة الكمهِة، كَضْبِط ـِ الُّمَغِة؛ ٌك رجكع إلِ ُأه اِت هعاج

ذا  يحتاُج إلِ َىَفٍس َطكيٍل، َكَصْبٍر َهِدٍٓد، َكَكْقٍت َلْيَس ِبالَقِصِٓر. ٌك

  

                                                           

ذا هىٍج هف سبقىا هف العمهاء فْ قضية استخداـ البا1) حث لضهٓر الهتكمـ )الجهع(، ٚ )الهفرد( تحّرًزا عػف ( ٌك
ىكاًرا لمذات.   )اٖىا(، كا 
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ل التخصص ها لٍا هف دكر فْ تفسٓر  عمِ: فٛ ٓخفِ وضع عالهات الترقيـ الهفسرة - ٌأ
ت.   الهعاىْ، كالهدلٚك

ليصل بً إلِ أصػكلً، أك هذٌبػً، ككػاف ٌػذا  -ابف جهاعة -استشٍد الباحث بكالـ لمهحشي  -
ُد بً  ٍَ ًُ، ٌػذا فػْ حػاؿ عػدـ كجػكد هػا  -أحياًىا –الكٛـُ الُهْسَتْش ِر تحقيُقػ ػا بعػَد بػاِب الجهػِع، الُهَقػر  ِهه 

 يسعف الباحَث لٛستدِٚؿ بً؛ هف أجِل أْف َتِصَل الفكرُة تاه ًة كاهمًة.

 :التحقيق هزايا
َّْ، ابػػِف جهاعػػػةَ ِفْكَر  َلَىا إّف ٌػػذِي الحاِشػػَيَة ُتَبػػِّٓفُ  .2 ٍََُلِة البَساَطِة، فْ ؿَ الُهَتَهثِّ الصَّْرِف  َالُبْعِد ،َالسُّ

 . ا٘بٍاِن أَ ،التعقِٓد َعِو

 اْبػِف َجَهاَعػةَ  َلهكتبِة عانٍّ، ؿٍ ربَِّٓة بشكالع لمهكتبِة جدٓدا َصرفّٓا عهٛ ُٓضُٓف التحقَٓق ذاػٌ ؤوَّ .1
 . َخاصٍّ ؿٍ ِبَشْك

ػػُركِح ِلِكتَػػابٍ َٓق ػػػالتَّحق ذاػػػٌ ؤوَّ .2 ّـِ الشُّ ٌَػػ ، ِصػػَغرِ  َهػػعَ  ِلَحاِشػػَيٍة عمػػِ َشػػْرٍح ِهػػْف َأ ًِ ، َكَكَجػػاَزةِ  َحْجِهػػ ًِ  لفظػػ
 عمػػػِ َكُهْىَطػػػكٍ  العربي ػػػِة، سػػػرارِ اٖ دقػػػائقِ  عمػػػِ كُهْحتَػػػكٍ  َلِطيَفػػػٍة، كقكاِعػػػدَ  شػػػريفٍة، فكائػػػدَ  عمػػػِ ُهشػػػَتِهلٌ 
اِفَيةُ  الُعُمكـِ  ِهْفَتاحُ  ٌْ التْ الهباحثِ  َْ الش  َٚ َكٌِ ََٖدِبي ِة، أ  .(1)"ا

ب ة   ٌػ(:819)تة  اع  ه  ج   ابف   حاشية   ى س  , و  ث يق   :ت و 

يضاح، كاىتقادات هعىاٌا التعميقة عمِ الكتاب بزي حد  الحاشية: بأسمكب -ادة، كشركح، كا 
ْ فْ اٖصل حكاشْ الكتاب، كجكاىبً، كأطرافً -هْتعمي هثل:  ،هثل: الهختصرات، كالتمخيصات، ٌك

 . (2) تعميقة أبْ عمْ الفارسْ عمِ كتاب سٓبكيً

، ٌػ(، ٚبِف جهاَعةَ 646ٌػ(، لَشاِفَيِة ابِف الَحاِجِب)ت746ُىِسَبِت الَحاِشَيُة عَمِ شرح الشارح)ت
ا:  ٍَ ىباٌػػ( 851)تةَ بَ ٍْ شُ  ْاِض قَ  ٚبفِ  ،ةِ ي  عِ افِ الش   طبقاتُ ِفْ َأْكَثَر ِهْف َهْصَدٍر، ِهْى ء الغهر بأبىاء ، كا 

 ٌػ(،911كىظـ العقياف فْ أعياف اٖعياف، السٓكطْ)ت ،ٌػ( 852بف حجر العسقٛىْ)تٚالعهر، 
ٌػ(، 1061بف الغزؼ)تٚئة العاشرة، االككاكب السائرة بأعياف الهك  ٌػ(، بغية الكعاة،911السٓكطْ)تك 

حاجْ، كشف الظىكف عف أساهْ الكتب كالفىكف ٌػ(، كفْ 1396)تلمزركمْ ،كاٖعٛـ

                                                           

، فػػػْ حاشػػػية الهحقػػػق: د. عبػػػد الهقصػػػكد دمحم عبػػػد الهقصػػػكد )رسػػػالة (1/99)جشػػػافية الركػػػف الػػػدٓف، شػػػرح  ((1
 .(1/4)صالدكتكراة(، كشآٌف، هجهكعة الشافية 

(، 4/180(، ابف هىظكر، لسػاف  العػرب )ج1/623كف )ج(، كخميفة، كشف الظى18( التفتازاىْ، الهطكؿ )ص(2
يـ هصطفِ  (.1/177، كآخركف، الهعجـ الكسيط )جإبرٌا
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ٓفِ  أف  ِلِعزِّ  :هركز الهمؾ فيصل، فٍرس هخطكطات التراث، ، كفْ خزاىةٌػ(1067خميفة)ت   هحه دِ : الدِّ
 ...(.ىعهً عمِ هللا أحهد: )، أكلٍا(ارحشرح الش: )عمِ جهاعَة: حاشية بابفِ : الهعركِؼ  أحهَد، بفِ 

، (إلخ...الجىاف طرؼ بأشرؼ الجىاف صرفت ها عمِ ىحهدؾ: )، أكلٍا-أيًضا – أخرػ  كحاشية
 هىً، ٌاهش كعمٍٓا الشارح، ىسخة كجد أىً: فٍٓا ، ذكر(الشافية شرح حل فْ الكافية، الدرر: )سهاٌا
 الفكائدَ : كأضاؼ .بعٓىٍا فأخذٌا عىدي، كحٍاكض لغاية هبٍهاتً، كتفسٓر هجهٛتً، تفصٓل ترؾ كقد
يضاح كتحرير، تىبيً إلِ تحتاج التْ الهكاضع إلِ   .كتقرير كا 

  :الهخطوط عىواف 
 ابف، العزيز عبد بف بكر أبْ بف دمحم: الهؤلف الشافية، اسـ عمِ شرح الشارح عمِ حاشية

 الكتب دار: الهكتبة ٌػ، اسـ9: الكفاة ٌػ، قرف 819: الكفاة جهاعة، تاريخ ابف: الشٍرة ، اسـجهاعة
 . (1)(4066التسمسل: ) رقـ: الحفع تكىس، رقـ: الهدٓىة تكىس، اسـ: الدكلة الكطىية، اسـ

بف      عىكاف . لمجاربردؼ ةعمِ شرح الشافيحاشية  -أيًضا –ٌػ( 819جهاعة)ت ٚك
 ها عمِ ة(، غٓر التْ بٓف أٓدٓىا، كتبدأ بػ)ىحهدؾالشافي فْ حل شرح ةالدرر الكافي)الهخطكط: 

بْ بكر بف عبد العزيز، ابف أاسـ الهؤلف: دمحم بف ، (إلخ...الجىاف طرؼ بأشرؼ الجىاف صرفت
ة، البمدي ةكتباسـ الهكتبة: ه، ٌػ9قرف الكفاة: ، ٌػ819تاريخ الكفاة: ، ةاسـ الشٍرة: ابف جهاعة، جهاع

اسـ الدكلة: ، اسـ الهكتبة: راهبكر، دبأ 12رقـ الحفع: ة، سكىدرياسـ الهدٓىة: ا٘، اسـ الدكلة: هصر
اسـ الدكلة: ة، الهركزي ةاسـ الهكتبة: الهكتب، 6رقـ 1/521رقـ الحفع:، اسـ الهدٓىة: راهبكر، الٍىد
اسـ ، 1623/470 ةعف الظاٌري 2126ع:رقـ الحف، اسـ الهدٓىة: الرياضة، السعكدي ةالعربي ةالههمك

ريّ اٖ ةالهكتبة: الهكتب ة، المغ 5106[ 74رقـ الحفع: ]ة، اسـ الهدٓىة: القاٌر ، اسـ الدكلة: هصرة، ٌز
يات الهتحد، برىستكف  ةاسـ الهكتبة: هكتب رقـ ، اسـ الهدٓىة: برىستكف ة، هريكياٖ ةاسـ الدكلة: الٚك

رقـ ، اسـ الهدٓىة: تكىس، اسـ الدكلة: تكىسة، ب الكطىياسـ الهكتبة: دار الكت، 5730الحفع: 
 .(2)(4066)الحفع: رقـ التسمسل

ٌََذا الَعَهَل.صَِاِب  أْف ُٓرِشَدَىا إلِ ؿُ أَسْأ َهللَا َلِل ِهْف ُكلِّ َهْف َقَرَأ   العهِل، كَيُدل َىا عمِ هكاِهِف الز 

 

 
                                                           

، كالسػػػٓكطْ، ىظػػػـ (3/115)ج ، كابػػػف حجػػػر، إىبػػػاء الغهػػػر(59-4/49)ج اىظػػػر: شػػػٍبة، طبقػػػات الشػػػافعية( (1
، كخميفػػػة، (1/25)ج ، كابػػػف الغػػػزؼ، الككاكػػػب السػػػائرة(1/63، كالسػػػٓكطْ، بغيػػػة الكعػػػاة )ج(50)ص العقيػػػاف

 .(98/292)ج ، كخزاىة التراث(4/184)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(2/1021)ج كشف الظىكف 
 .(70/835)ج ( خزاىة التراث، فٍرس هخطكطات2)
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صورة الغالؼ لحاشية ٤٣٠٢و للا تسجيل قديـ: (: الىسخة التركية )ؾ(, تركيا: قسـ: فيز 1.2هخطوطة ) 

 ابف جهاعة عمى شرح الجاربردي لشافية ابف الحاجب
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/ب(. هف حاشية ابف جهاعة عمى شرح 2/أ(, و)2الىسخة التركية )ؾ(, الورقة األولى ) :(1.1)ة هخطوط

 بردي لشافية ابف الحاجبر الجا
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حاشية ابف جهاعة عمى شرح ل /أ(.112/ب(, و)113الورقة األخيرة ))ؾ(, الىسخة التركية  :(1.3هخطوطة )

 بردي لشافية ابف الحاجبر الجا
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حاشية ابف جهاعة عمى شرح /أ(. ل1/ب(, و)2الورقة )(, ـ)الهديىة الهىورة: ىسخة  :(1.2)ة هخطوط

 بردي لشافية ابف الحاجبر الجا
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حاشية ابف جهاعة عمى ل /أ(.228/ب(, و)227الورقة األخيرة )(, ـ)هىورة: الهديىة الىسخة  :(1.5هخطوطة )

 بردي لشافية ابف الحاجبر شرح الجا
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حاشية ابف جهاعة عمى شرح الورقة األولى, طبعة لبىاف, عف الطبعة الحجرية, ل :(1.6) طبعة لبىاف

 بردي لشافية ابف الحاجبر الجا



214 
 

 
حاشية . طبعة لبىاف, عف الطبعة الحجرية, لوخاتهة حاشية ابف جهاعةالورقة األخيرة,  :(1.7) طبعة لبىاف

 بردي لشافية ابف الحاجبر ابف جهاعة عمى شرح الجا
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 الهبحث الثاىْ
تحقٓق الحاشية حتِ: )باب الجهع(
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  هقدهة )ابف جهاعة(
، ك ب/ 1/ؽ َأْحَهدُ (1) ًِ ًِ هللَا عمِ ِىَعِه ـُ عمِ رسكِل ، كُأَصمِّْ كُأَسمِّ ًِ ًِ كَكَرِه ًُ الهزيَد ِهْف َفضِم أسأُل

ًِ أجهعٓف، كبعدُ  ًِ كصحابت ـِ الىبٓٓف، كعمِ آل  ُهَحه ٍد َخات

افيِة، هُتَكفَِّمٌة بحاجِة طالبيً، كافيٌة  فٍذي ُىَكٌت لطيفٌة كحكاٍش شريفٌة عمِ الشرِح الهشٍكِر لمش 
ُح  ًُ بشرح هباىيً. كُتَكضِّ ًُ، كُتَحقُِّق َهسائَم ُـّ َهَفاَدُي، كَتْسَتْدِرُؾ ها (2)هعاىَي ًُ، كُتَبُِّٓف ُهراَدُي، كُتِت ُر دٚئَم ، كُتَحرِّ

 ًُ ا َهَع اشتغاِؿ الباِؿ، كاختِٛؿ الحاِؿ؛ (3)أٌَهَم ٍَ ه ٍة، َكَضْعُت ٍِ ًُ، َهَع فكائَد َجه ٍة، كزكائَد ُه ًُ كَل ، كُتْىِصُف ِهى
ًُ الحُسكِد، كَتَقرُّ بٍا عُٓف الكدكِد، كهللَا  (6)هىٍا (5)لمطالبٓف، َيْكَهدُ  (4)لمىاظريف، كُتْحَفةً فجاءْت َرْكَضًة  كج

ًِ ُأِىُٓب﴾ َلْي ْمُت َكاِ  ًِ َتَكك  ٚ  ِباّلل ِ َعَمْي أسأُؿ أْف َٓىفَع بٍا إى ً قريٌب ُهجٌٓب، ﴿َكَها َتْكِفيِقْ ِإ
(7). 

 

: (9)رحهً للا تبارؾ وتعالى - : قاؿ الشارح هقدهة )الجاربردي( شرح ابف جهاعة(8)
[:]ى   ي  الخير  والجود  ًٛ ِبُهكَجِب  حهد ؾ  يا ه ف  بيد  ر الكٛـَ بالحهِد اقتداًء بالكتاِب العزيِز، كعه صد 

ـِ كالثباِت؛ ٖف  الفعَل الهضارَع (10)حدِٓث اٚبتداءِ  ، كآثر الجهمَة الفعميَة عمِ اٚسهيِة الدالَة عمِ الدكا
، كأى   ِدؼِّ ًِ بهقتضِ الهقابمِة عمِ أف  ها َُٓدؿُّ عمِ اٚستهراِر الت َجدُّ ـِ؛ لدٚلِت ً أكلِ باٚعتبار فْ ٌذا الهقا

ـٍ جدٍٓد، كأَتِ َدٌة عمِ اٚستهرار، فٛ َتْخُمك َلْهَحٌة َعْف إىعا ـِ ُهَتَجدِّ ُيقاَبُل بالحهِد ِهْف أىكاِع ا٘ىعا

                                                           

 .(113اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (1)
 ( فْ )ؾ(، ك)ـ(: بتسٍٓل الٍهز. 2)
همً(؛ ٖف الحاشية ٌىا )تستدرؾ(، كلك كاىت )ها ( فْ )ط(: )ها أجهمً(. كاٖىسب كها ٓراي الباحث أ3) ىً: )ها ٌأ

 أجهمً( لجاءت )تفصل(.
 ( )الكاك( فْ )ط(: ساقطة. كيرػ الباحث: )العطف(؛ ٖىً يفٓد الهغآرة. 4)
ـُ اْلُكْهَدُة َكاْلكَ 5) ْس ًُ َكاِٚ َك َكِهٌد ِهْف َباِب َتِعَب َتَغٓ َر َلْكُى ٍُ ُء َيْكَهُد َف ْْ ٌَُك َهْصَدٌر ( َكِهَد الش  َهُد ِبَفْتَحَتِْٓف اْلُحْزُف اْلَهْكُتكـُ َك

ًُ َكِهٌد َكَكِهٌٓد. الفٓكهْ، الهصباح الهىٓر )ج  (.2/541ِهْف َباِب َتِعَب َكَصاِحُب
ّقػة فػْ اختيػار المفػع، ٚك يعمػـ ذلػؾ إّٚ 6) ( فْ )ط(: )بٍا(. كيرػ الباحث: أّف الحركؼ تتىػاكب، كتتعػاكر، هػع الدِّ

ل المغة، كالكٛـ فْ اٖصل عىد العرب سهاعْ؛ كيقػكؿ ابػف عطيػة اٖىدلسػْ)تالُحذ   ٌػػ(: )فمػك 542اؽ هف ٌأ
ىزعت لفظة هف كتاب هللا، ثـ أدٓر لٍا لساف العرب لها كجدت لفظة تحل هحمٍا(. اىظر: ابف عطية، الهحرر 

 (. 1/52الكجٓز )ج
 [.88( ]ٌكد: 7)
 .(114اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (8)
 .-رحهً هللا -( فْ )ـ(: 9)
( الحدٓث: )كل أهر ذؼ باؿ لـ ٓبدأ بالحهد  فٍك أقطع(، ككرد: )لـ ٓبدأ باسـ هللا(. الكفكؼ، الكميػات هعجػـ 10)

 (.1/807فْ الهصطمحات كالفركؽ المغكية )ج
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ٌَْضًها لىفسً ًِ هه ا ُيقَ (1)بالىُّكِف  ا عمِ أف  الحهَد لعظهِت ًٍ ـِ بً، كبالضهٓر ، كتىبٓ ُر الكاحُد عِف القيا صِّ
ِر فْ  كالىداِء لمتمذُِّذ بخطاِب هللِا كىدائً، أك لٙشارِة إلِ أف  حهَدُي كاقٌع عمِ كجًِ ا٘حساِف الُهَفس 

 (4) ﴾إِيااَك َجْػتُدُ فْ فكائِد اٚلتفاِت فْ: ﴿ (3)ِكَر )هثُل ٌذا(كقد ذُ  (2)"أف  ت ع ب د  للا  كأى ؾ  تراي  بػ"الحدٓث: 
ـِ /ؽ َر الهفعكَؿ؛ جرًيا عمِ ها ٌك اٖصُل ِهْف تقدي شارًة إلِ أف  ها 2كأخ  أ/ العاهِل عمِ الهعهكِؿ؛ كا 

ـُ الهفعكِؿ هَف اٚخت ًُ كاستقراُرُي فْ العقكِؿ ٓىكُبًُيْشَعُر بً تقدي َرُت ٍْ ، ِذْكُر ها َُٓدؿُّ (5)صاِص أهٌر َكَفْت ُش
 عميً.

ًُ عمِ الخِٓر ِهْف َعْطِف (6)الُقْدَرةُ  :[اليد  ]ػكالهراُد ب خاِء، فعطَف ، كالجكُد الس  رِّ ، كالخُٓر ِضدُّ الش 
ها هرفكعاف بالظ ْرِؼ قبمٍها؛ ّـِ، ٌك ؛ حٓىئٍذ استقر  ٚعت (7)الَخاّصِ عمِ العا ًِ هاِدِي عمِ الهكصكِؿ كُهَتَعم ِق

                                                           

ذا هىٍج هف سبقىا هف العمهاء فْ قضية استخداـ الباحث لضهٓر الهتكمـ )الجهع(، ٚ )ا1) لهفرد( تحّرًزا عػف ( ٌك
ىكاًرا لمذات.   )اٖىا(، كا 

 (.1/435أحهد، هسىد ا٘هاـ أحهد )ج(2) 
 ( فْ: )ط(: )ذلؾ(.  3)
 [ .5( ]الفاتحة:4)
 ( فْ )ط(: )هكىة(، كفْ )ـ(: )هكىً(.5)
ل العقٓدة. فقالكا: الهقصكد بػ)الٓد( )الٓد هعمكهة، كالكٓف هجٍكؿ، كا6) ٘يهاف بٍا ( كفْ ٌذي الهسألة كٛـٌ عىد ٌأ

ثبػات الٓػد  هػف غٓػر تهثٓػل ٚك تكٓٓػف: كقكلػً (كاجب، كالسؤاؿ عىٍا بدعة  -. إثبات صػفة الٓػد  تعػالِ، كا 
ْ صفة خبرية، كضابطٍا أف هسهاٌا عىدىا أجزاء 64: ﴿َبْل ََٓداُي َهْبُسكَطَتاِف﴾ ]الهائدة:-سبحاىً كتعالِ  [، ٌك

ػػػل السػػػىة، أهػػػا كأبعػػػاض، كقمىػػػا صػػػفة خبريػػػة؛ ّٖىٍػػػا ثبتػػػت بػػػا جهػػػاع ٌأ لخبر. كقػػػد ثبتػػػت  بالكتػػػاب كبالسػػػىة كا 
﴾ ]الفػتح:-تعػالِ–بالكتاب فقد قاؿ هللا  ـْ ٍِ ػِدٓ ْٓ ِ َفػْكَؽ َأ ػِدَٓىا﴾ 10: ﴿َٓػُد ّللا  ْٓ ػا َعِهَمػْت َأ [، كقػاؿ جػّل فػْ عػٛي: ﴿ِهه 

لّهػا  -جػّل كعػٛ-ىد صػحيح،: )إف هللا [، كقاؿ الىبْ ملسو هيلع هللا ىلص فْ ركاية أخػرػ عػف الٓػد كهػا فػْ السػىف بسػ71]يس:
قػػبض قبضػػة بٓػػدي اليهىػػِ، كقػػبض قبضػػة بٓػػدي اٖخػػرػ؛ فقػػاؿ ٔدـ: يػػا آدـ! اختػػر،  -عميػػً السػػٛـ –خمػػق آدـ 

ػلَ فقاؿ: اخترت يهٓف ربْ، ككمتا ٓدؼ ربْ يهػٓف( فاختػار  قػاؿ الىبػْ ملسو هيلع هللا ىلص: )إف هللا ٓىػادؼ  -أيضػاً  -الجىػة. ك ٌأ
فػْ الصػحيح فػْ حػدٓث  -أيضػاً  -يا آدـ! فيقكؿ: لبيؾ كسعديؾ كالخٓر كمً بٓػديؾ( إثباتػًا لمٓػد. ك ٓـك القياهة:

احتجػػاج آدـ كهكسػػِ أف هكسػػِ يقػػكؿ لػػً: )أىػػت آدـ خمقػػؾ هللا بٓػػدي كىفػػخ فيػػؾ هػػف ركحػػً، فقػػاؿ لػػً آدـ: أىػػت 
ذي كمٍُّا أدلة تثبت  جػّل فػْ عػٛي ٓػدًا حقيقيػة ٚ - هكسِ الذؼ اصطفاؾ هللا بكٛهً كخط لؾ التكراة بٓدي( ٌك

َْٖرُض  َ َحػػق  َقػػْدِرِي َكا ْف حصػػل اٚشػػتراؾ فػػْ اٚسػػـ، كلٍػػا كيفيػػة ىجٍمٍػػا. ﴿َكَهػػا َقػػَدُركا ّللا  تشػػبً ٓػػد الهخمػػكؽ، كا 
ًِ﴾ ]الزهر: هَكاُت َهْطِكي اٌت ِبَيِهِٓى ًُ َْٓكـَ اْلِقَياَهِة َكالس  الٍادؼ إلِ سبٓل  [ شرح كتاب لهعة اٚعتقاد67َجِهيًعا َقْبَضُت

، دمحم حسػف عبػد الغفػار، هصػدر الكتػاب: دركس صػكتية قػاـ بتفريغٍػا ٌػػ(620بف قداهة الهقدسْ)تٚ ،الرشاد
درًسػػػػػػػػػػا.  24 -هكقػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػبكة ا٘سػػػػػػػػػػٛهية، الكتػػػػػػػػػػاب هػػػػػػػػػػرقـ آليػػػػػػػػػػا، كرقػػػػػػػػػػـ الجػػػػػػػػػػزء ٌػػػػػػػػػػك رقػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػدرس 

http://www.islamweb.net. 
 ( أؼ: )ىحهدؾ يا هف بٓدي الخٓر كالجكد(.7)
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ـِ كالت ْأخِٓر، كُيَؤيُِّدُي أيًض   ـُ التقدي َْٖصَل عد ُؿ َأْرَجُح؛ ٖف  ا ـٌ. كاٖك  ك َخَبٌر ُهَقد  ا َقْطًعا، أك باٚبتداِء، ٌك
 ٌىا هىاسبُة الجهمِة الهعطكفِة؛ أعىْ.

[]وليس في الحقيق :(2))الجاربردي( (1)قولً كالحقيقُة: ِهْف  ة  غير ي  بهوجوٍد, ولو في الظ اٌر 
ًُ، كهعىِ الكجكِد  ًُ الثابتُة الٛزهُة َل ِْء ذاُت (، كػ)َضَرَب(: بهعىِ )َثَبَت(، ك)َلَزـَ(. كحقيقُة الش  )َحق 

ًُ كها ٌك ُهَبٓ ٌف فْ  ك ها َُٓجكُز اىفكاُك ، كأراد بػ)الَغِْٓر( هعىاُي الُهْصَطمُح، ٌك ُّْ َفاُت بدٍٓ ؛ فالصِّ ًِ َهَحمِّ
ا، كَصح  َسْمبُ  ٍَ ليسْت غَٓر الذ اِت كها أى ٍا ليَسْت عَٓى
ًٛ لُكُجكِد  (3) الكجكِد عه ا ِسكاُي ِهَف الُهْهِكَىاِت؛ تىزي

، كَىْقِص آثاِريِ  ًِ ًِ إلي ـِ، كاىتٍاِئ ًِ بالَعَد ـِ؛ )فالكجكدُ (4)سائِرٌَا؛ ِلَسْبِق ا َهْىِزَلَة الَعَد ٍَ ، كَضْعِف
فْ الحقيقِة  (5)

عاِئَيِة غُٓرٌا( ًِ عمٍٓا ِهْف َقِبِٓل ها َتجاَكزَ (6)اٚد  . (7)، كِصْدُؽ الَكْصِف ب ًِ ُي كَخَرَج َعْف َهْكِضِع  َحد 

مّ ي[(8)قولً      ِٛة؛ أؼ: الر ْحَهُة،  : ]وى ص  عاُء بالص  ْ الدُّ ِٛة الهأهكِر بٍا، ٌك ٌك ِهَف الص 
ابِق إىشاءُ كالهقصكُد بً كبىظِٓرِي ا َها فْ  (9)لس  ٍُ َها سُْٓكَجَداِف، َفُكل  ِهْى ٍُ الحهِد كالصِٛة، ٚ ا٘خباُر بأى 

ْف كاَف فْ ال مْفِع َخَبًرا، ك ]الرسوؿ [الهعىِ إىشاٌء، كا 
، فإْف لـ  (10) ًِ َْ إليً بشرٍع، كُأِهَر بتبميِغ إىساٌف ُأْكِح

                                                           

 ( فْ )ـ(: )قكلً(، ساقط.1)
 ( القكؿ لمشارح الجاربردؼ؛ فابف جهاعة يقـك بشرحً، كتفصٓمً لغكيًّا ابتداًء كعادتً.2)
ًُ َسْمًبا ِهْف َباِب َقَتَل. الفٓكهْ، الهصباح الهىٓر )ج3) ًُ َثْكَب  (.1/284( )س ؿ ب(: َسَمْبُت
ػػػا(. كالػػػدلٓل: قكلػػػً: )لسػػػبقً ( فػػػْ )ط(: )كاىتٍائٍػػػا(. كفػػػْ )ط(: )لػػػىقص(: سػػػاقطة )الػػػكاك(4) . كفػػػْ )ط(: )آثاٌر

 بالعدـ(.
 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )فالهكجكد(.5)
 ( فْ )ط(: )فالكصف بالكجكد فْ الحقيقة ادعائية(: ساقطة )الكاك(.6)
 ( فْ )ط(، )ؾ(: )تجكز(.7)
 .(115اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (8)
سمكب ا٘ىشائْ الدعائْ؛ أؼ: أسمكب خبرؼ لفًظػا، إىشػائْ ( أؼ: فْ )ىحهدؾ...، كىصمْ( قصد با٘ىشاء: ا9ٖ)

 هعىِ دعاء. 
ْ: )عمِ رسكلؾ(. )كىصمْ عمِ رسػكلؾ دمحم(. كػذا فػْ الشػرح، كهػا فػْ 10) ( ٌىا لفظة ساقطة، أك هحذكفة، ٌك

ػػْ تشػػتهل عمػػِ هػػتف الشػػافية ٚبػػف الحاجػػب)ت ٌػػػ(، 646)هجهكعػػة الشػػافية فػػْ عمهػػْ التصػػريف كالخػػط، ٌك
 -3ٌػػػ(، 776شػػرح الشػػافية لىقػػرة كػػار)ت -2ٌػػػ(، 746شػػرح الشػػافية لمجػػاربردؼ)ت -1لٍػػا: كخهسػػة شػػركح 

الهىػػػاٌج الكافيػػػة فػػػْ شػػػرح الشػػػافية لمشػػػٓخ زكريػػػا  -4ٌػػػػ(، 819حاشػػػية عمػػػِ شػػػرح الشػػػارح ٚبػػػف جهاعػػػة)ت
يـ الكرهيػػاىْ)ت -5ٌػػػ(، 926اٖىصػػارؼ)ت ا ٌػػػ(، ضػػبط1016ٍالفكائػػد الجمٓمػػة فػػْ شػػرح الفرائػػد الجهٓمػػة ٘بػػرٌا

 (.116كاعتىِ بٍا دمحم عبد السٛـ شآٌف.  اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص
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  ْ ُْٓؤَهْر َفَىِب
ف  َفَقط؛ فالرسكُؿ َأَخصُّ  (1) ًُ؛ إٓثاًرا لمجىِس اٖقرِب؛ ٖك ًِ اختاَر َلْفَظ ُهْطمًقا؛ كِلُخُصكِص

ُسكِؿ.  َدِة؛ أؼ: ُىُبك ُة غِٓر الر   كصَف الرِّسالِة أشرُؼ ِهَف الىُُّبك ِة الُهَجر 

[ك ه د  ك َبيافٌ  ]ه ح  ـٌ ٌك َعَم
ب/ ٚ ُْٓىَعُت بًِ 2/ؽ ، أك َبدٌؿ ٚ َىعٌت؛ ٖف  الَعَمـَ (2)

هراُد ٌىا . كال(3)
ؽ  والع ود  بػ ًُ إلٍٓها لفظيٌة ٚ ُتفُٓد تعريًفا  :]الط يّ ب[: اٖصُل كالذ اُت. ك(4)[]الع ر  ضافُت خُٛؼ الخبِٓث، كا 

ًُ َىعٌت أك بياٌف؛  َفجرُُّي عمِ )البدلي ِة( ِهْف )ُهَحه ٍد( هَع َضعٍف؛ ًٖف إبداَؿ الُهْشَتقِّ ضعٌٓف ٚ عمِ أى 
ك ِخُٛؼ الظ اٌِر، كليس ٖى ٍها ٚ ٓخالف ٚ  أْف ُيَصاُر إلِ تقدِٓر )أؿ( ٌك َها فْ الت عريِف إ ٍُ اِف هتبكَع
فْ قكلٍـ: )ها ُيْحِسُف بالر ُجلِ  (7) الخمٓػػل قاؿ (6)عمِ ذلؾ أف يككَف ىعًتا. قد (5)بقياٍس، َفَيِصحُّ 

                                                           

 ( فْ )ط(: )فٍك ىبْ فقط(.1)
 (. 237( أؼ: عطف بياف. ككذلمؾ جاء فْ: ابف ٌشاـ، هغىْ المػػػبػػػٓػػػب )ص2)
ل زيد، زيػد عمػـ جاهػد ( القكؿ بأف اٖعٛـ ٚ ٓىعت بٍا ٖىٍا جاهدة يعىْ ٚ تتضهف صفة، إذا قٓل: جاء العاق3)

 ًٛ ٚ ٓدؿ عمِ صفة فٛ يصح أف يقع ىعتا ٌىا. لكف ٌػذي القاعػدة ٚ تطػرد فػْ أسػهاء هللا تعػالِ كصػفاتً، فهػث
)الػػرحهف( داؿ عمػػِ ذات كصػػفة، فٍػػْ أعػػٛـ كأكصػػاؼ، فهػػف حٓػػث ككىٍػػا أكصػػافًا صػػح الىعػػت بٍػػا حٓىئػػٍذ ٚ 

ػػػك ىعػػػت. اىظػػػر: الحػػػازهْ، فػػػ تح رب البريػػػة فػػػْ شػػػرح ىظػػػـ أجركهيػػػة، )ىظػػػـ تعػػػارض فػػػػ)الرحهف( عمػػػـ، ٌك
 (.428أجركهية( لدمحم بف أب  القٛكؼ الشىقيطْ )ص

ْ: )طٓب العرؽ كالعكد(. )كىصمْ عمِ رسػكلؾ دمحم طٓػب العػرؽ كالعػكد(. 4) ( ٌىا لفظة ساقطة، أك هحذكفة، ٌك
 (.116ط )صكذا فْ الشرح، كها فْ: عالـ الكتب، هجهكعة الشافية فْ عمهْ التصريف كالخ

( )رفع الهضارع بعد فاء السببية(: هثاؿ: ٚ يعرفػكف هىزلػؾ فٓزكركىػؾ. الػرأؼ: هرفكضػة عىػد اٖكثػريف السػبب: 5)
ٚ يعرفػػكف -ٚ يعرفػػكف هىزلػػؾ فٓػػزكركؾ ]فصػػيحة[-لمخطػػأ فػػْ إعػػراب الهضػػارع بعػػد الفػػاء. الصػػكاب كالرتبػػة: 

فػاء السػببية( التػْ ُتْضػهر بعػدٌا )أف( كجكًبػا بعػد هىزلؾ فٓزكركىؾ ]صػحيحة[. التعمٓػق: الفػاء فػْ الفعػل ٌػْ )
الىفْ الهحض، فالصكاب ىصب الفعل، كعٛهة ىصبً حػذؼ الىػكف؛ ّٖىػً هػف اٖفعػاؿ الخهسػة، كيجػكز الرفػع 

-تعػالِ–عمِ أّف الفاء عاطفة، كأجاز بعض الىحاة الرفع هع بقاء الفاء عمِ هعىِ السببية، كاستشػٍدكا بقكلػً 
ـْ َفَيْعتَػػِذُركَف﴾ ]الهرسػػٛت:: ﴿كَٚ ُٓػػْؤَذُف لَ  ػػ [، لكػػف اٖكثػػريف عمػػِ أف الفػػاء عاطفػػة فػػْ أيػػة. عهػػر، هعجػػـ 36ٍُ

 (.2/940الصكاب المغكؼ دلٓل الهثقف العربْ )ج
 ( فْ )ـ(: )كقد(.6)

ٓدؼ هف أئهة المغة كاٖدب، ككاضع عمـ العػركض، 170( الخمٓل بف أحهد)ت(7 ٌػػ( أشٍر هف أف يعرؼ بً الفرٌا
ٓبكيً الىحػػكؼ. كلػػد كهػػات فػػْ البصػػرة، كعػػاش فقٓػػًرا صػػابًرا. لػػً: كتػػاب )العػػٓف( فػػْ المغػػة، ك)هعػػاىْ أسػػتاذ سػػ

الحركؼ(، ك)جهمة آٚت العرب(، ك)تفسٓر حػركؼ المغػة(، ككتػاب )العػركض(، ك)الػىقط كالشػكل(، ك)الػىغـ(. 
ً: المٓػث بػف ىصػر بػف سػيار، هػف كأه ا كتابً: )العٓف(؛ فإىً ٌك الذؼ رّتب أبكابً، كُتكفْ قبػل أف يحشػكي. فكتبػ

(، كياقكت الحهكؼ، هعجـ اٖدباء 96ٌػ(، اىظر: ابف الهعتز، طبقات الشعراء )ص131كلد ىصر بف سيار)ت
 (. 13/240(، كالصفدؼ، الكافْ بالكفيات )ج3/260)ج
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ك )ِهْف( التفضٓمي ِة،  1) )ٍر هىؾ أْف َيْفَعَل كذا(َخْٓ  أىً ىعٌت عمِ ِىي ِة )اٖلِف كال ٛـِ( َهَع ُكُجكِد الهاىِع ٌك
ٌَُها،  ًُ َخَبَر هبتدٍأ هحذكٍؼ؛ َفََٓتَعٓ ُف ِحٓىئٍذ فْ الهكعكِد أحِد َْٖكَلِ َىْصُب )َطَِّٓب( عمِ الهدِح، أك َرْفُع كا

ـُ عمِ الُهْتَبِع. ك (2)؛ ٖف  الهقطكعَ ٚك َُٓجكُز اٚتَِّباعُ  [ٚ ََٓتَقد  ـ  الهحهود  ]الهقا
ـُ فيً،  (3) ها َيْحَهُدُي القاِئ

فاَعِة. ك ـُ الش  ًُ َهقا كُر أى  ٍُ ًُ. كالَهْش ـ  )الٍهزُة(  ]اآلؿ [كُكلُّ َهْف َعَرَف ٌَهزًة(، ُث ٌل( ُقِمَبِت )الٍاُء( ) ًُ )ٌأ أصُم
ًُ الثاىْ. كقٓل)ألًفا(، كالَقمُب اٖك   َم  ٍ ٌؿ( بػ)كاك( هفتكحة(4)ُؿ شاذ  س ًُ: )أك  ليً ذٌَب (5): أْصُم ، كا 

 ُّْ ًُ إلِ, (6)الكػسائػػػ ًُ َخَطٌر، كِهْف َغِٓر الغالِب إضافُت ـِ َهْف َيعِقُل ِهه ْف ل ّٚ إلِ َعَم ٚك ُيضاُؼ غالًبا إ

                                                           

ىيػة ٌػ( فْ ها يحسف بالرجل خٓر هىؾ أف يفعل كػذا ٌػك عمػِ 170ٌػ( عف الخمٓل )ت761( ىقل ابف ٌشاـ)ت1)
ٌػ( الٛـ زائدة كليس ٌذا بقيػاس 215)اؿ( فْ خٓر كيردي أىٍا ٚ تجاهع هف الجارة لمهفضكؿ كقاؿ اٖخفش)ت

بداؿ الهشتق ضعٓف كأكلػِ عىػدؼ أف ٓخػرج عمػِ 672كالتركٓب قياسْ كقاؿ ابػػف هػالػػؾ)ت ٌػ(: )خٓر( بدؿ كا 
 قكلً )لرجل هف بىْ سمكٍؿ هكلٍد هف )بحر الكاهل(:

 المئيـ يسبىْ *** فهضُٓت ُثه َت قمُت ٚ َيْعىٓىْكلقد أهر عمِ 
ك )المئػيـ( الهقػركف بػأؿ. كالجهػل بعػد الهعػارؼ  الشاٌد فيً: )المئيـ يسبىْ(؛ حٓث كقعت الجهمة ىعًتا لمهعرفة ٌك

ىهػػػا سػػاغ ذلػػػؾ؛ ٖف )أؿ( فيػػً جىسػػػية، فٍػػك قريػػػب هػػف الىكػػػرة. سػػٓػػبػػكيػػػػً، الكتػػػاب )ج (، كابػػػف 3/24أحػػكاؿ؛ كا 
 (.2/948(، كالهرادؼ، تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج845هغىْ المػػػبػػػٓػػػب )ص ٌشاـ،

  ( فْ )ط(: )الهتبكع(.2)
ػػْ: )الهكعػػكد بالبعػػث(. )الهكعػػكد بالبعػػث فػػْ هقػػاـ هحهػػكد(. كػػذا فػػْ الشػػرح، كهػػا فػػْ: 3) ( ٌىػػا لفظػػة سػػاقطة، ٌك

 (. 116كالخط )ص عالـ الكتب، هجهكعة الشافية فْ عمهْ التصريف
 ( فْ )ـ(: )فقٓل(. 4)
ػػػل، قمبػػػت الٍػػػاء ٌهػػػزة، كهػػػا قمبػػػت الٍهػػػزة ٌػػػاء فػػػْ )ٌػػػراؽ( اٖصػػػل )أراؽ( ثػػػـ قمبػػػت الٍهػػػزة ألفػػػا 5) ( أصػػػل آؿ ٌأ

لسككىٍا كاىفتاح ها قبمٍا كها فْ )آدـ كآهف( ٌذا هذٌب سػػٓػػبػػكيػػً. كقاؿ الكسائْ: أصمً )أكؿ( كجهل هف آؿ 
ػك يشػٍد لػٗكؿ كعمػِ )أكيػل(ٓئكؿ، تحركت الكاك ك  ٓػل( ٌك ػك  اىفتح ها قبمٍا قمبػت ألفػا، كقػد صػغركي عمػِ )ٌأ ٌك

ل، فٛ يقاؿ: )آؿ ا٘سػكاؼ(، ٚك ٓىػتقض بػػ)آؿ فرعػكف(  يشٍد لمثاىْ، ٚك يضاؼ إٚ إلِ ذؼ شرؼ بخٛؼ ٌأ
ف هالػػػػؾ فػػػػإف لػػػػً شػػػػرفا باعتبػػػػار الػػػػدىيا. فػػػػْ حاشػػػػية: الهػػػػرادؼ، تكضػػػػيح الهقاصػػػػد كالهسػػػػالؾ بشػػػػرح ألفيػػػػة ابػػػػ

ُْٖشُهكىْ، شرح اٖشهكىْ عمِ ألفية ابف هالؾ )ج1/263)ج  (. 1/5ح(، كا
ػل الككفػة. قػرأ الىحػك بعػد 189( الكسائْ)ت6) ٌػ( عمْ بػف حهػزة، الكػكفْ، إهػاـ فػْ المغػة كالىحػك كالقػراءة. هػف ٌأ

ػػك هػػؤدب الرشػػٓد  العباسػػْ كابىػػً الكبػػر، كتىقػػل فػػْ الباديػػة، كسػػكف بغػػداد، كتػػكفْ بػػالرؼ، عػػف سػػبعٓف عاًهػػا. ٌك
اٖهٓف. لػً تصػاىٓف، هىٍػا: )هعػاىْ القػرآف(، ك)الهصػادر(، ك)الحػركؼ(، ك)القػراآت(، ك)ىػكادر(، ك)هختصػر 

 (.3/295فْ الىحك(، ك)الهتشابً فْ القرآف(، ك)ها ٓمحف فيً العكاـ(. اىظر: ابف خمكاف، كفيات اٖعياف )ج
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ًُ الشارحُ  ِّْ  (2). ك)آؿُ (1)كغُٓريُ  الضهِٓر كها استعهَم ًِ كَسم ـَ  -الى ب (: الهؤهىكف - (3)صم ِ هللُا تعالِ عمي
 .(5) ، كبىْ الهطمب(4) هف بىْ ٌاشـ

ً [ك ب  ح  .(6): صاِحبٍ اسـُ َجهعِ  ]ص  ًِ ًُ هؤهًىا، كهاَت عمِ إيهاِى ك َهْف َلِقَي  ، ٌك
[(7)قولً ًُ: )هٍها يكف هف شْء( بعد الحهد كالصٛة؛ فكقعت كمهة )أّها( هكقع  : ]أّها بعد  أصُم

ـٍ، ٌك الهبتدأ، كفعٍل، ٌك الشرط، كتضهىت هعىاٌها؛ فمتضهىٍا هعىِ الشرط لزهتٍا الفاء الٛزهة  اس
بقاًء لً لمشرط غالبًا؛ كل ـِ الٛـز لمهبتدأ؛ قضاًء لحقِّ ها كاف كا  تضهىٍا هعىِ اٚبتداء لزهٍا لصكُؽ اٚس

ـِ  ]وبعد  فيقوؿ [:: أ/3كفْ بعض الىسخ /ؽ (8) بقدر ا٘هكاف قالً التفتازاىْ فٍذي )الفاء( عمِ تكٌُّ
ا فْ ىظـ الكٛـ.)أه ا( أك عم   ِ تقدٌٓر

[(9)ك ل [ا٘ظٍاُر كالبياُف. ك :(10)]الكشف  بكسر الضاد: اسـُ فاعل ِهْف أُْعِضَل إذا  :]اله ع ض 
[:اْسُتْغِمَق. ك اف  ُة. ك ]البٌر م ة [الحج  ُٓف. ك :]اله  يف[الدِّ الشريعة؛ هف حُٓث إّىٍا ُتْهَمِ كُتَطاُع.  :(11)]الدّ 

                                                           

صػػر عمػػِ آؿ الصػػمٓب كعابديػػً الٓػػـك )آلػػؾ(، كفػػْ ( كالصػػحيح أىػػً هػػف كػػٛـ العػػرب؛ قػػاؿ عبػػد الهطمػػب: كاى1)
 (.1/264الحدٓث: "المٍـ صلِّ عمِ دمحم كآلً". الهرادؼ، تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج

ك: )كعمِ آلً كصحبً الذٓف أطاعكي فْ القياـ كالقعكد، كالرككع كالسجكد(. 2)  ( ٌىا كٛـ ساقط، ٌك
 .-الِ عميً كسمـصمِ هللا تع -( فْ )ـ(: 3)
ؽ ٌػػػػ(، ٌاشػػـ بػػف عبػػد هىػػاؼ بػػف قصػػْ بػػف كػػٛب بػػف  102ىحػػك  -ؽ ٌػػػػ  127( ٌاشػػـ بػػف عبػػد هىػػاؼ)ىحك 4)

هرة، هف قريش: أحد هف اىتٍت إلٍٓـ السيادة فْ الجاٌمية، كهف بىيً الىبْ ملسو هيلع هللا ىلص، كساد صغًٓرا فتػكلِ بعػد هػكت 
ْ إطعاـ ا لفقراء هف الحجاج( ككفد عمِ الشػاـ فػْ تجػارة لػً، فهػرض فػْ طريقػً أبيً سقاية الحاج كرفادتً )ٌك

ليػً ىسػبة الٍاشػهٓٓف  إلٍٓا، فتحكؿ إلِ غزة )فْ فمسطٓف( فهات فٍٓا، شابًّا. كبً يقػاؿ لػػ)غزة(: )غػزة ٌاشػـ(، كا 
 .(8/66عمِ تعدد بطكىٍـ. اىظر: الزركمْ، اٖعٛـ )ج

الهطمب بف ٌاشـ بف عبد هىاؼ، أبك الحارث: زعيـ قريش  ؽ ٌػػ(، عبد 45 -ؽ ٌػ  127( عبد الهطمب)ىحك 5)
، ذا أىاة كىجدة، فصيح المساف، حاضر القمب، خّمص  ًٛ فْ الجاٌمية، كأحد سادات العرب كهقدهٍٓـ. كاف عاق
ػػػك جػػػد رسػػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قٓػػػل: اسػػػهً شػػػٓبة، ك)عبػػػد الهطمػػػب(. الزركمػػػْ، اٖعػػػٛـ  كطىػػػً هػػػف غػػػارة الحبشػػػة. ٌك

 (.4/154)ج
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )لصاحبً(.6)
 .(116اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (7)
 .  (127سبقت ترجهتً )ص( 8)
 ( هف قكلً: ]كالكشُف(...إلِ إّىٍا ُتْهَمِ كُتَطاُع(، ساقط فْ )ؾ(.9)
ٛؿ الهشكٛت، ( ٌىا لفظة ساقطة، أك هحذكفة، بعد: )أها بعد فيقكؿ(... الهكلِ الهعظـ، ا٘هاـ اٖعظـ، حمّ 10)

 إلِ أف بدأ يفّصل قكلً: ]كّشاؼ الهعضٛت(.   -
 "( أسقط كًٛها لمشارح يقكؿ فيً: "أحهد بف الحسف الجاربردؼ، هّتع هللا الهسمهٓف بطكؿ بقائ11ً)

 ككأىً ٌذا هف الىساخ، فٛ ىظف أف اٖئهة اٖكائل يهدحكف أىفسٍـ بهثل قكلٍـ: )اٖعظـ، كالهكلِ الهعّظـ(.  
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ًىا َخًِّٓرا كقكًرا هكاظًبا عمِ العمـ، -رحهً هللا تعالِ  - كقد كاف الشارح فادة الطمبة.  إهاًها فاضًٛ دِّٓ كا 
 الكّشاؼ، كلً عمِ (2)هىٍاجً كَشَرحَ (1)ٌػػ(685قٓل: إىً أخذ عف القاضْ ىاصر الدٓف البيضاكؼ)ت

 .(4)ٌػ746سىة  (3) هشٍكرة، كتكفْ بِتْبريز حكاشٍ 

قولً: ]لها كاف كتاب  التصريف[
أضاؼ الكتاب إلِ عمـ التصريف؛ لهٛبستً إياي هٛبسة  (5)

لٗلفاظ (6)لمكل؛ ّٖف هسائل ذلؾ العمـ ليست هىحصرة فيها ذكري فيً. كالهختار أف الكتاب اسـٌ الجزء 
كالعبارات الهعٓىة، الدالِة عمِ الهعاىْ الهخصكصِة؛ فإضافتً إلِ العمـ هف إضافة الداؿِّ إلِ

                                                           

ٌػػػػ( عبػػد هللا بػػف عهػػر الشػػٓرازؼ، ىاصػػر الػػدٓف البيضػػاكؼ: قػػاض، هفسػػر، عٛهػػة. كلػػد فػػْ 685لبيضػػاكؼ)ت( ا1)
الهدٓىة البيضاء بفارس، قرب شٓراز، ككلْ قضاء شػٓراز هػدة. كصػرؼ عػف القضػاء، فرحػل إلػِ تبريػز فتػكفْ 

كالػع اٖىػكار( فػْ التكحٓػد، فٍٓا. هف تصػاىيفً: )أىػكار التىزيػل كأسػرار التأكيػل(، يعػرؼ بتفسػٓر البيضػاكؼ، ك)ط
ك)هىٍػػػاج الكصػػػكؿ إلػػػِ عمػػػـ اٖصػػػكؿ(، ك)لػػػب المبػػػاب فػػػْ عمػػػـ ا٘عػػػراب(، ك)ىظػػػاـ التػػػكاريخ( كتبػػػً بالمغػػػة 
الفارسػػية، ك)رسػػالة فػػْ هكضػػكعات العمػػـك كتعاريفٍػػا(، ك)الغايػػة القصػػكػ فػػْ درايػػة الفتػػكػ( فػػْ فقػػً الشػػافعية. 

 (.2/50(، كالسٓكطْ، بغية الكعاة )ج8/157اىظر: السبكْ، طبقات الشافعية الكبرػ )ج
( )هىٍاج الكصكؿ إلِ عمـ اٖصكؿ الجاهع بٓف الهعقكؿ كالهشركع كالهتكسػط بػٓف اٖصػكؿ كالفػركع( فػْ الفقػً 2)

: أحهػد بػف حسػف التبريػزؼ، الجػاربردؼ)ت ٌػػ(. 746الشافعْ. شػرحً: الشػٓخ، ا٘هػاـ، فخػر الػدٓف، أبػك الهكػاـر
ػاج(. أك   ػك: شػرح بقكلػً: أقػكؿ. سهاي: )بالسراج الٌك لػً: )الحهػد  الػذؼ خمػق اٖرض كالسػهكات ... الػخ( . ٌك

 (. 2/1879ككتب الهتف تهاًها.  اىظر: خميفة، كشف الظىكف )ج
ػػك أشػػٍر هػػدف أذربٓجػػاف: كهػػّر بٍػػا 3) ( )ِتْبريػػُز( بكسػػر أكلػػً، كسػػككف ثاىيػػً، ككسػػر الػػراء، كيػػاء سػػاكىة، كزاؼ. ٌك

ا لٍػـ فىجػت هػف أٓػدٍٓـ كعصػهٍا هللا هػىٍـ، 618سىة  الّتتر لها خربكا البٛد فْ مٍا ببذكؿ بذلٌك ، فصالحٍـ ٌأ
ػل العمػـ، هػػىٍـ: أبػك زكريػاء يحٓػػِ بػف عمػْ الخطٓػػب التبريػزؼ)ت ٌػػػ(. 502كقػد خػرج هىٍػػا جهاعػة كافػرة هػػف ٌأ

 (.2/13اىظر: الحهكؼ، هعجـ البمداف )ج
تػػْ يقػػكؿ فٍٓػػا: "َأْحهػػد بػػف اْلحسػػف الجػػاربردؼ ٌػػػ( ال771( ككػػأف ابػػف جهاعػػة ىقػػل ذلػػؾ عػػف طبقػػات السػػبكْ)ت4)

فػػادة الّطمَبػػة، شػػرح  ـِ كا  َهػػاـ َفخػػر الػػّدٓف ىزيػػل تبريػػز، َكػػاَف َفاضػػٛ دٓىػا هتفىىػػا هكاظبػػا عمػػِ الّشػػغل ِبػػاْلعم ِ٘ ػْٓخ ا الش 
كَرة هىٍاج اْلَبْيَضاِكّؼ ِفْ أُصكؿ اْلِفْقً كتصريف اْبف اْلَحاِجب َكقطَعة هف اْلَحاِكؼ َكلً عمِ اْلَكش   ٍُ اؼ حكاش َهْش

 (.9/8َكقد أقرأي َهر ات عدٓدة..." السبكْ، طبقات الشافعية الكبرػ )ج
 ( قصد بػ)كتاب التصريف( كتاب الشافية.5)
 .(117اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (6)
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َؿ َهْف كضعً ُهعا الهدلكؿ، كسيأتْ ـِ الت صريِف(. كقد قٓل: إّف أك  ًٛ  (1) ٌذ الٍراءُ تعريُف )ِعْم كأف  رج
زًّاجمس إليً فسهعً يقكُؿ لرجل: "كٓف تقكُؿ: ِهْف ﴿

َ
ًْ أ ُْ . َكُلقَِّب )بالٍراء( (3)"يا فاِعُل افعل؟ (2)﴾حَُؤزُّ

                                                           

ػػل الككفػػة.187( هعػػاذ الٍػػراء)ت1) عػػرؼ  ٌػػػػ( هعػػاذ بػػف هسػػمـ الٍػػراء، أبػػك هسػػمـ: أدٓػػب هعهػػر، لػػً شػػعر. هػػف ٌأ
بالٍراء، لبيعً الثياب الٍركية الكاردة هف هدٓىة ٌراة( لً كتب فْ الىحك ضػاعت، كأخبػار هػع هعاصػريً كثٓػرة. 

  كفيً يقكؿ سٍل بف أبْ غالب الخزرجْ، هف أبيات:
 قل لهعاذ إذا هررت بً *** قد ضج هف طكؿ عهرؾ اٖهد

( 136 -135الىحػػػكيٓف كالمغػػػكيٓف )ص(، كالزبٓػػػدؼ، طبقػػػات 2/99اىظػػػر: ابػػػف خمكػػػاف، كفيػػػات اٖعيػػػاف )ج
كفيً، عف الٍراء ها هعىاي: )قكلٍـ سٓرة العهريف، يعىْ أبا بكر كعهر، ككاف يقاؿ: ذلػؾ قبػل خٛفػة عهػر ابػف 

 (.295 – 3/288عبد العزيز(. القفطْ، إىباي الركاة )ج
 .[83: هريـ] (2)
  هرررـ(187)تالٍػػّراءف إلػػِ هعػػػاذ بػػف هسػػػمـ ( هىاسػػبة ٌػػذي الهسػػػألة: جمػػس أبػػػك هسػػمـ هػػؤّدب عبػػػد الهمػػؾ بػػػف هػػركا3)

ًٛ فػػِ الّىحػػك، فقػػاؿ هعػػاذ: كٓػػف تقػػكؿ هػػف  -ٌػػػ(187)تككػػاف ٓبيػػع الٍػػركػّ  -الىحػػكػّ  كسػػهع هعػػاذا ٓىػػاظر رجػػ
فعػل( ِهػْف )إذا الهػكءكدة سػئمت(؟ فأجػاب الرجػل هعػاًذا، فسػػهع ابػػ)يا فاعػل  هثمٍػا)تػؤّزٌـ أّزا(: يػا فاعػل افعػل؟ ك 

 ً؛ فقاـ عىٍـ، كأىشأ اٖبيات أتية:أبك هسمـ كًٛها لـ يعرف
 قد كاف أخذٌـ فِ الّىحك يعجبىِ *** حّتِ تعاطكا كٛـ الّزىج كالّرـك

 لّها سهعت كٛها ليس يعجبىِ *** كأّىً زجل الغرباف كالبـك
ـ كهللا يعصهىِ *** هف الّتقّحـ فِ تمؾ الجراثيـ  تركت ىحٌك

ّتصػريف لػـ يحسػىً كأىكػري، فٍجػا أصػحاب الىحػك بهػا قػاؿ آىًفػا؛ ككاف قد ىظر فِ الّىحك، فمها أحدث الّىاس ال
)ت187فأجابً هعاذ الٍّراء)ت ِّ  ٌػ(:189ٌػ( أستاذ الكسائ

 عالجتٍا أهرد حتِ إذا *** شبت كلـ تعرؼ أباجادٌا
ا هف بعد إٓرادٌا  سّهٓت هف يعرفٍا جاٌٛ *** يصدٌر
ل هىٍا كل هستصعب *** طكد عميً فكؽ أطكادٌا  سٍّ

ذكػرّف اسػهً ظػاًٌرا، فمػـ ٓػزد هعػاٌذ  كلها سهع أبك هسمـ اٖبيات قاؿ: كهللا إف زاد بًٓتا ٌٖجكّىً دكف الىحػاة؛ ٖك
قػاؿ  بعد ذلؾ شًٓئا عمِ هػا قالػً هػف اٖبيػات. كالجػكاب: يقػاؿ يػا آّز أّز، كيػا كائػد إد، هثػل قكلػؾ: يػا كاعػد عػد.

التصريَف هعاٌذ ٌذا َكقد َكقع ِفْ شرح اْلَقَكاِعد لَشِْٓخَىا  السٓكطِ فِ البغية: "كهف ٌىا لهحُت أّف أّكؿ َهْف َكَضعَ 
ء. 879الكافٓجْ)ت ْْ ًُ َفمـ ٓجبىػْ ِبَشػ َٛ شّؾ، َكقد َسَألتً َعى ٌَُك خطأ ِب ٌَب هػػف َكَكػاَف هَعػاٌذ ِشػيِعيًّا. َهػػاَت سػىة سػبع َكَثَهػػاِىَٓف َكِهاَئػة، َكقٓػل: سػىة تسػػعٓف بِ ٌػ( َأّف أكؿ هف َكضعً هَعاُذ بُف جبٍل؛ َك َبْغػَداد؛ َكَكػاَف يشػػد َأْسػَىاىً ِبالػذ 

اِعر: ًِ الش  ٌَُك َباٍؽ؛ َحت ِ َقاَؿ ِفي دي َك د َأْكَٚ دي َكَأْكَٚ  طكؿ َها عهر، َكَهات َأْكَٚ
ََبدُ  ْٖ  ِإف هَعاذ بف ُهسمـ رجل *** قد ضج هف طكؿ عهري ا

َهاف يَ  ُلْقَهافَ  ىسرَ َيا  َِ ا كـ تعيش َككـ *** َتْأُكل طكؿ الز   !؟بدُ ُؿ
 كفْ ركاية:

ٌْر كأثكاب عهري جددُ  َهاف كاكتٍل *** الد   قد َشاب َرأس الز 
 َِ  !؟بدُ َيا بكر َحك اء كـ تعيش َككـ *** تْخدـ ثكب اْلَحَياة يا ُؿ

ا َكَأى ؾ  ٍَ ِذِي َدار آدـ خرَبْت *** َكَأىت ِفٓ ٍَ ََ َف  دُ الكِت
 الرهدُ تْسَأؿ غرباىٍا ِإذا ىعبت *** َكَٓف يككف الصداع ك 

 هصححا كالظميـ ترفل ِفْ *** برديؾ ِهْىؾ الجبٓف ٓتقدُ 
ف شّد ركىؾ اْلجمدُ  ٌَْب َكدعَىا َفِإف غآتؾ *** اْلَهْكت َكاِ   َفاْذ

 (.2/291(. كالسٓكطْ، بغية الكعاة )ج3/292اىظر: القفطْ، إىباي الركاة )ج
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ًِ الثياَب الٍركي َة.  [وللبيِع [التثبُٓت، ك :(1)ً:]التحقيق  ا٘تياُف باٖهِر الدقِٓق؛ أؼ:   :]التدقيق 
ر أ[. ك(2)الغاهضِ  غ ر[الَخْمُق، ك :]الو  ـِ. يقاؿ: )َصُغَر(  ]الصّ  بكسر الصاد، كفتح الغٓف: خُٛؼ الِعَظ

َكًة، كُصْغَرا (، ك)َفِرَح(، َصَغارًة، كِصَغًرا كػ)ِعَىٍب(، كَصَغًرا ُهَحر  ِـّ كػ)َكُرـَ ـ [. ك(3)ًىا بالض  ج  الشْء:  ]ح 
ًُ الىاتئ تحت ِٓدَؾ، ك [َهْمَهُس يز  ج  ( كَكَعدَ  –الخفُٓف ِهَف الكٛـ، كقد َكَجَز فْ هىطقً  :]الو   -كػ)َكُرـَ

ـ [َكْجًزا، كَكجازة بفتح الكاك، كُكُجكًزا. ك ، (4)التألُٓف كالجهُع، كالهراُد ٌىا المفُع الهؤل فُ  :]الى ظ 
ـٍ أك غِٓرِي. ك :[]الفائدة  ك ريف  ها استفدت  ِهْف ِعْم ة [(: العالْ. ك]الش  اٖساُس، كالُهراُد ٌىا  :]القاعد 

[اٖهكُر الكمي ُة. ك [الدقُٓق. ك :]المطيف  ك القكُؿ ِهْف َحٓثُ  :]الهباحث  ب/: يقُع 3/ؽ جهُع هبحٍث، ٌك
ك لغًة: الفحُص  مَبي ِة بٓف شٓئٓف  كالتفتيُش. كاصطًٛحا: إثباتُ  (5)فيً البحُث، ٌك ْسَبِة ا٘ٓجابي ِة أك الس  الىِّ

[بطريق اٚستدِٚؿ. ك ، لفًظا أو كتابًة(عمكـٌ ُيحترُز بٍا عف الخمِل فْ كٛـِ العرِب: ) :]عموـ  األدب 
ْ العهدُة فْ ذلؾ اٚحتراِز، كهىٍا فركٌع. ْ عمِ ها صر ُحكا بً: اثىا عشر، هىٍا أصكٌؿ، ٌك  ٌك

ٌا أّها األصوؿ : ُرٌا كهكادُّ ـ   فالبحُث فٍٓا إه ا عف الهفردات هف حُٓث جكٌا  .المغة   فعم

يآُتٍػػا -1 . أك هػػف حٓػػُث صػػكُرٌا ٌك ـ  التصػػريف  أك هػػف حٓػػُث اىتسػػاُب بعِضػػٍا إلػػِ بعػػٍض  -3 فعمػػ
ـ  االشتقاؽ  باٖصالِة، كالفرعيِة؛  فعم

(6). 
ػػػػػا باعتبػػػػػاِر َهِعي   -2 َبػػػػػاِت عمػػػػػِ ا٘طػػػػػِٛؽ، فإه  ػػػػػا عػػػػػف الُهَرك  اِتٍػػػػػا التركٓبي ػػػػػِة، كتأدٓتٍػػػػػا لهعاىٍٓػػػػػاكأه 

                                                           

هػػػدقِّق، عٛهػػػة الػػػكرػ جهػػػاؿ الػػػدٓف ابػػػف ( قػػػكؿ الجػػػاربردؼ: )كتػػػاب التصػػػىٓف الػػػذؼ صػػػىفً الهحّقػػػق، كالعػػػالـ ال1)
ًٛ عمػػِ فكائػػد شػػريفة، كقكاعػػد  الحاجػػب رفعػػً هللا تعػػالِ هكاًىػػا عميًّػػا، هػػع صػػغر حجهػػً، ككجػػازة ىظهػػً، هشػػته
لطيفة، هحتكًيا عمِ دقائق اٖسرار العربية، هىطكًيا عمِ الهباحث التْ ٌْ هفتاح العمـك اٖدبية، كلـ ٓتفق لػً 

 هف قشري لبابً... شرح ٓذلل صعابً، كيخرج
 ( فْ )ط( ساقطة )أؼ(، )الدقٓق الغاهض(.2)
بٓدؼ، تاج العركس )ج3)  (.12/322( كذا ضبطً. الز 
ػػك )تػػكخْ هعػػاىْ الىحػػك(، أك ترتٓػػب المفػػع فػػْ الىطػػق 4) ( ككأىػػً أراد أف يهٓػػزي عػػف الػػىظـ بػػٓف المفػػع كالهعىػػِ، ٌك

ٌػػػ(، أك )إف حػػق البٛغػػة إحاطػػة 471اىْ)تعمػػِ حسػػب ترتٓػػب الهعىػػِ فػػْ الػػذٌف( عىػػد عبػػد القػػاٌر الجرجػػ
القكؿ بالهعىِ كاختيار الكٛـ كحسف الىظاـ، حتِ تككف الكمهة هقاربة أختٍػا كهعاضػدة شػكمٍا، كأف يقػرب بٍػا 

ٌػػػ(: )لفػػع حاهػػل، 388ٌػػػ(، أك كهػػا قػػاؿ الخطػػابْ)ت285البعٓػػد كيحػػذؼ هىٍػػا الفضػػكؿ( كهػػا قػػاؿ الهبػػرد)ت
 =ٌػ(. كلمكتاب رابطاف:285. كتاب البٛغة، أبك العباس الهبرد)تكهعىِ بً قائـ، كرباط لٍها ىاظـ(

http://www.esnips.com/doc/57d075f3-1d95-4859-a3f2-115567f87a26البٛغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة /- 
اىظػػػػػػػػر: عبػػػػػػػػد  http://www.4shared.com/file/55868285/56b2567d/__online.htmlلمهبػػػػػػػػرد 

 (.  1/46ً الىظر إلِ أصكؿ اٖثر )ج(، كالسهعكىْ، تكجي1/81القاٌر، دٚئل ا٘عجاز )ج
 ( فْ )ط(: )التفحص(.5)
( فػْ )ط(: )أك هػف حٓػػُث اىتسػاُب بعضػػٍا إلػِ بعػػض باٖصػالة، كالفرعيػة؛ فعمػػـ اٚشػتقاؽ(. أهػػا فػْ )ؾ( ففيػػً 6)

 ساقط: )أك هف حُٓث اىتساُب بعضٍا إلِ بعض باٖصالة...(.
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ـ  الى حو  اٖصميِة؛  فعم
(1). 

ا ِلَهَعاٍف هغآرٍة ٖصِل الهعىِ؛  -3 ٍَ ـ  الهعاىي.أك باعتباِر إفادِت م   ف ع 
ـ  البياف  أك باعتباِر كيفيِة تمؾ ا٘فادِة فْ هراتِب الكضكِح؛  -4  .فعم
َباِت الهكزكىِة فإّها ِهْف حٓثُ  -5 ـ  الع روضكزُىٍا كأّها َعِف الُهَرك   .؛ فعم

ـ  القافية  أك هف آِخِر أبياِتٍا؛  فعم
(2). 

 وأّها الفروع :  
.فالبحُث فٍٓا إّها أْف ٓتعمَق بىقكِش الكتابِة؛  -6 طّ  ـ  الخ   فعم
رض  أك ٓختصُّ بالهىظكـِ؛  -7 ـ  اله سه ى ب ق  فالعم

ع ر   (3)  .الشّ 
ـ  إىشاء  الىثر   أك بالهىثكِر؛ -8  كالُخطِب.الرسائِل  (4)َعفِ  فعم
ـ  الهحاضراتٚ َٓختصُّ بشْء هىٍا؛  (5)أك -9  .فعم

 (6)شرِح الهفتاحِ كذا فْ  :التواريخ   كهىً

                                                           

 الىحك(.( فْ )ط( ففيً ساقط: )...لهعاىٍٓا اٖصمية فعمـ 1)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )أك هف حُٓث أكاخُر أبياِتٍا؛ فعمـ القافية(.2)
 ( فْ )ط(: )بقرض(.3)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )هف(.4)
 .(118اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (5)
ٌػ( 686ٌػ( الذؼ عمق عمِ: )حاشية( عمِ: )شرح الرضْ)ت816( لمسٓد الشريف: عمْ بف دمحم الجرجاىْ)ت6)

ٌػػ(: 863ٌػ(، كلً شرح )الكافية( بالفارسية. كشرح )الكافية( الشريف، ىػكر الػدٓف)646ابف الحاجب)تلػ)كافية 
يـ الشػػػٓرازؼ، تمهٓػػػذ الشػػػريف، الجرجػػػاىْ)ت ٌػػػػ(. الهتػػػكفِ: بالهدٓىػػػة. كأّهػػػا بالىسػػػبة لشػػػرح 816عمػػػْ بػػػف إبػػػرٌا

: هفتػػاح العمػػـك لسػػ  راج الػػدٓف أبػػْ يعقػػكبالهفتػػاح، لمشػػريف: ففػػْ ٌػػاهش كشػػاؼ اصػػطٛحات الفىػػكف كالعمػػـك
ك 816ٌػ(. كقد شرح القسـ الثالث هىً السٓد الشريف عمْ بف دمحم الجرجاىْ)ت626ٓكسف السكاكْ)ت ٌػ( ٌك

ػػِّٓ  ، كتجػػاكًزا ُيسػػّهِ بػػػ)شرح اْلِهْفتَػػاح( لمس  ّْ ػػِّٓد اْلِجْرَجػػاِى د الهكسػػـك بػػػ)الهصباح(، )اْلِهْصػػَباح ِفػػْ شػػرح اْلِهْفتَػػاح( لمس 
هػػػف تصػػػاىيفً: شػػػرح الهفتػػػاح لمسػػػٓد الجرجػػػاىْ. اىظػػػر: السػػػخاكؼ،  ب هعجػػػـ الهػػػؤلفٓف:شػػػريف، كذكػػػر صػػػاحال

(، كفػػػػػػػْ ٌػػػػػػػاهش التٍػػػػػػػاىكؼ، هكسػػػػػػػكعة كشػػػػػػػاؼ اصػػػػػػػطٛحات الفىػػػػػػػكف كالعمػػػػػػػـك 1/348الضػػػػػػػكء الٛهػػػػػػػع )ج
(. كالػػػػذؼ ٓػػػػراي 2/1370(، كخميفػػػػة، كشػػػػف الظىػػػػكف )ج2/172(، ككحالػػػػة، هعجػػػػـ الهػػػػؤلفٓف )ج2/1217)ج

ٌػػ(، ٌػك شػرح السػٓد الشػريف عمػْ ابػف 819( الهقصػكد فػْ حاشػية ابػف جهاعػة)تالباحث: أف )شرح الشػريف
ها. كاىظػػػػػػر: فػػػػػػْ ابػػػػػػػف العهػػػػػػاد، شػػػػػػذرات الػػػػػػػذٌب 816دمحم الجرجػػػػػػاىْ)ت ٌػػػػػػػ(؛ لٗدلػػػػػػة السػػػػػػػابقة، كلتعاصػػػػػػٌر

(: )شػػػرح الهفتػػػػاح(: لمشػػػػريف الجرجػػػاىْ. كفػػػػْ الشػػػػقائق الىعهاىيػػػػً فػػػْ عمهػػػػاء الدكلػػػػً العثهاىيػػػػة، 10/544)ج
(، كفْ خزاىة التراث، فٍرس هخطكطات، : )شرح339ٌػ(،968اَدْي)تطاْشُكْبرؼ زَ  ّْ  =اْلِهْفَتاح لمشريف اْلِجْرَجاِى
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 ليً ِهَف الهباحِث آلٌة ككسٓمٌة ٖكثِرٌا.إر ٌَُىا؛ ٖف  ها أشا ، كيصحُّ أْف ٓريَدٌا الشارحُ (1)لمشريف
]ي ذ لّ ل [و

ك السٍكلُة كاٚىقياُد.(2) ؿِّ بكسر الهعجهة، ٌك ر ة   : هف الذِّ د  بخاء هعجهٍة، كداؿٍّ  [:و]اله خ 
ا  ٍَ ك بالكسِر ِسْتٌر ُيَهدُّ لمجاريِة فْ ىاِحَيِة البِٓت، كالَخْدُر بالفتِح إلزاُه الِخدَر هٍهمٍة: هٛزهُة الِخدِر، ٌك

َرٌة.  أ/،4/ؽ كا٘خداِر كالتخدٓرِ  رٌة كُهَخدِّ ْ هخدكرٌة كهخد  ْ بً الهرأُة  [و]الق ىاعٌك بكسر )القاؼ( ها ُتَغطِّ
ا: أكسعُ  ٍَ رأَس
  .(4) ِهَف الِهْقَىَعةِ  (3)

                                                                                                                                                                      

 اتػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية فػػػْ الهكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ا٘سٛهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍارس الهخطكطػػػػػػػػػػػػػقػػػاـ بإصػػػداري هركػػػز الهمػػػؾ فيصػػػل، ىبػػػذة: ف=
الهخطكطات فْ العالـ تشتهل عمِ هعمكهات عف أهاكف كجػكد الهخطكطػات كأرقػاـ حفظٍػا  كزكالخزاىات كهرا

: عىكاف الهخطكط: )الهصباح فْ شرح الهفتػاح( عىػكاف فرعػْ: )شػرح 1/380فْ الهكتبات كالخزائف العالهية،
( عىػػكاف فرعػػْ: )شػػرح الهفتػػاح( كاسػػـ الهؤلػػف: عمػػْ بػػف دمحم بػػف عمػػْ، الشػػريف الجر  جػػاىْ، اسػػـ هفتػػاح العمػػـك

ـ، ]ىسػخً فػْ العػالـ[، 15 -ٌػ 9ـ(، قرف الكفاة: 1413 -ٌػ 816الشٍرة: الشريف الجرجاىْ، تاريخ الكفاة: )
اسـ الهكتبػة: هركػز الهمػؾ فيصػل لمبحػكث كالدراسػات اٚسػٛهية، اسػـ الدكلػة: الههمكػة العربيػة السػعكدية، اسػـ 

(: هفتػػاح العمػػـك لمعٛهػػة، 2/1762الظىػػكف )ج كعىػػد خميفػػة، كشػػف 01712الهدٓىػػة: الريػػاض، كرقػػـ الحفػػع: 
ٌػػػػػػػػ(، شػػػػػػػرح: السػػػػػػػٓد، الشػػػػػػػريف: عمػػػػػػػْ بػػػػػػػف دمحم 626سػػػػػػػراج الػػػػػػػدٓف، أبػػػػػػػْ يعقػػػػػػػكب: ٓكسػػػػػػػف السػػػػػػػكاكْ)ت

: 816الجرجػػاىْ)ت ػػك الهكسػػـك لػػً: )ىحهػػدؾ المٍػػـ عمػػِ هػػا ٌػػدٓتىا إليػػً هػػف دقػػائق الهعػػاىْ...إلخ(. ٌك ٌػػػ(، أك 
ػ(. كقد دكف حكاشْ ٌذا الشرح التْ عمقٍا الشارح، عمػِ كجػً 804ٌ)بالهصباح(، ألفً: السٓد، بسهرقىد، سىة)

ٌػػػ(، كعىػػد: الغػػزؼ، 803اٚسػػتقٛؿ. كفػػرغ السػػٓد هػػف شػػرح القسػػـ الثالػػث: بهػػا كراء الىٍػػر، أكاسػػط شػػكاؿ، سػػىة)
(: )شرح الهفتاح لمسٓد الشريف(، كدمحم عبد السػٛـ شػآٌف، هجهكعػة الشػافية، شػرح 1/38الككاكب السائرة )ج

: بىػػػاء عمػػػِ هػػػا سػػػبق يكػػػكف )الشػػػريف( الهقصػػػكد ٌػػػك الشػػػريف الجرجػػػاىْ. كبعػػػد بحػػػث  دؤكب 246الشػػػارح،
ل الباحث عمِ ىسخة )الهصباح فْ شرح الهفتاح( هحققػة، رسػالة دكتػكراي، كقػاـ بػالتكثٓق هىٍػا. الشػريف  تحص 

 (.9-8الجرجاىْ، الهصباح فْ شرح الهفتاح، القسـ الثالث هف هفتاح العمـك لمسكاكْ )ص
ٌػ( عمْ بف دمحم بف عمْ، فٓمسكؼ هف كبار العمهاء بالعربية، كلػد فػْ تػاكك )قػرب 816الشريف الجرجاىْ)ت (1)

ٌػػ( فػر  الجرجػاىْ إلػِ سػهرقىد، ثػـ عػاد إلػِ شػٓراز 789استراباد( كدرس فػْ شػٓراز. كلهػا دخمٍػا تيهػكر سػىة )
هباحثػات كهحػػاكرات فػْ هجمػػس  ٌػػ(793)تبعػد هػكت تيهػػكر، فأقػاـ إلػػِ أف تػكفْ، ككػاف بٓىػػً كبػٓف التفتػػازاىْ

، ك)شرح هكاقف ا٘ٓجْ(، ك)الحكاشػْ عمػِ الهطػكؿ( لمتفتػازاىْ، ك)شػرح (تيهكرلىؾ. هف هصىفاتً: )التعريفات
عمِ حاشية القاضْ العضد(، ك)تحقٓق الكميػات(، ك)شػرح السػراجية(، فػْ الفػرائض، ك)الكبػرػ كالصػغرػ فػْ 

(، ك)رسػػػالة فػػػْ فػػػف أصػػػكؿ الحػػػدٓث(،الهىطػػػق(، ك)هراتػػػب الهكجػػػكدات(، رسػػػالة، كرسػػػ  الة فػػػْ )تقسػػػيـ العمػػػـك
َ  ِإف  ﴿: ك)شرح التذكرة لمطكسْ( فْ الٍٓئة، ك)شرح الهمخص( فْ الٍٓئػة، ك)حاشػية عمػِ الكشػاؼ( إلػِ آيػة ّللا 

ًٛ َها َبُعكَضًة َفَها  اَٚ َيْسَتْحِْٓ َأْف َيْضِرَب َهَث ٍَ  (.5/328الٛهع )ج[. اىظر: السخاكؼ، الضكء 26:]البقرة ﴾َفْكَق
 ( هتف الشارح: )...شرح ٓذلل صعابً، كيخرج هف قشري لبابً، فهخدراتً بعد لـ يكشف عىٍا القىاع...(.2)
 ( فْ )ط(: )أؼ: تتقىع(.3)
بٓدؼ، تاج العركس )ج4)  (. 22/91( كالِهْقَىَعُة، بَكْسِر ِهيِهٍها. الز 
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م د [بفتح )الخاِء( الهعجهِة ك)الٛـِ(: الباُؿ كالقمُب كالى ْفُس.  :(1)[و]الخ  . الجحكدُ  :و]اإلىكار 
زاع [ ُة.  [:األ و اف]الهجاذَبُة فْ الخصكهِة. ك :و]الىّ  ك الكقُت أك الُهد  بفتح أكلً كقد ُيْكَسُر: الحُٓف، ٌك
]  :(2)و]الهعاىي[ٌك اسـُ َجْهٍع لمجّف.  و]الجاّف[:اٚفتضاُض ِهْف باِب )َضَرَب كَىَصَر(.  :و]الط ه ث 

[، َجْهُع هعىِ، ك(3)اٖلفاظ الصكرُة الذٌىي ُة ِهْف َحُْٓث ُكِضَع بإزائٍا ُر  :]العبارات  اٖلفاُظ ِهْف َحُْٓث ُيَعبِّ
 ْ ؛ أؼ: ُيْعِرُب، ٌك ًِ  ِهْف حُٓث ابتىاُء الهعاىْ عمٍٓا. -أيًضا - :]الهباىي[بٍا الشخُص عه ا فْ ِىْفِس

ًُ كاَف ُِٓجُٓب سؤاَلٍـ بالهذككراِت.  :و]الت ع م ل [ [:التشاُغُل كأى  م ؾ  بػ)فتح ال ٛـِ(: اسـُ هكاِف  و]اله س 
ُمكِؾ. ك ى ة [السُّ ًُ الذؼ ُيَظفُّ ككُىً فيً،  :]اله ظ  ِْء، كهألُف ـِ، ككسِر الُهعجهِة(: َهْكِضُع الش  بػ)فتِح الهي

ْرِح.  .  :و]الع مى[كسيأتْ فْ الش  ْفَعُة، كالشرُؼ، كػ)الَعِٛء( بالفتِح كالَهدِّ ّـِ، هقصكًرا: الرِّ بالض 
[]الق د  ك ًُ، كالهراُد: َقَدَحا الهيسِر. كالكٛـُ ِهْف باِب : (4)ح  َب َىْصُم ـُ َقْبَل أْف ُٓراَش، كُيَرك  ٍْ بالكسِر: الس 

]الرقيب  واله ع م ىالت هثِٓل. ك
(،  (7): بياٌف لٍها أك َبَدٌؿ، َككاف لمعرِب عَشَرُة ِقَداحٍ (6)[(5) ـَ ُتَسه ِ )اٖٚز

ـٌ( ٌَا )َزَل كاحُد
ّـِ الز اِؼ بفتحت (8) ذ [ذكاُت اٖىصباِء، هىٍا سبعٌة:  -أيًضا –ٓف، كبَض بػ)فاء( كهعجهة،  ]الف 

ـٌ، كفيً:  ٍْ [كلً َس ض   ؛ أؼ: جزؤي. (10)بالفاء بػ)فتح الفاء( (9)]ف ر 

                                                           

ف  ( قاؿ الشارح: )فٛ ىظر فْ شػرح هكاضػعً الهشػكمة هػف1) ٓػدكر فػْ خمػدي إىكػار أك ىػزاع ، كهسػتتراتً لػـ ٓبػرٌز
 شارح إلِ ٌذا اٖكاف، لـ يطهثٍف إىس قبل ٚك جاف(.

ّْ جهػػع هػػف الفضػػٛء أف أكتػػب إليػػً شػػرًحا ٓىحػػل بػػً ألفاظػػً، كهعاىيػػً، كيىكشػػف 2) ( قػػاؿ الشػػارح: )ثػػـ أشػػار إلػػ
لصػعكبة الهسػمؾ، ككعػكرة الهرتقػِ، حتػِ عباراتً كهباىيً، ككىت أتعمل بػ)لعل، كعسِ، كسكؼ، كربها؛ كذلؾ  

تكّسمكا بها ٚ تسعىْ هعً الهخالفػة، ككػاف ذلػؾ هظىػة هػف هللا تعػالِ بالهعاكىػة، كحاكلػت الكصػكؿ إلػِ حضػرة 
 هف خّصً هللا تعالِ بأكفر حعٍّ هف الُعمِ، كُأكتْ هف الفضائل العمهية، كالعهمية(. 

ػك 471ف عبد القػاٌر الجرجػاىْ)ت( ٌكذا فْ الىسخ الثٛث. كالهعىِ: كها جاء ع3) ٌػػ(، فػْ تعريفػً )الػىظـ(، ٌك
ترتٓػػب اٖلفػػاظ فػػْ الىطػػق عمػػِ حسػػب ترتٓػػب الهعػػاىْ فػػْ الػػذٌف(، كبهعىػػِ آخػػر: )هطابقػػة الكػػٛـ لهقتضػػِ 
الحػػػػاؿ( كهػػػػا أبػػػػاف الجػػػػاحع فػػػػْ قضػػػػية المفػػػػع كالهعىػػػػِ. اىظػػػػر: الجرجػػػػاىْ، عبػػػػد القػػػػاٌر، دٚئػػػػل ا٘عجػػػػاز 

 (.1/51)ج
 .(119، هجهكعة الشافية )صاىظر: شآٌف (4)
 ( فْ  )ط(: )الرقُٓب الُهَعم ِ(.5)
 ( قكؿ الشارح: )بالقدحٓف الرقٓب الُهَعم ِ(.6)
 ( فْ  )ط( )أقداٍح(.7)
 ( )َزُلـ(.8)
بٓدؼ، تاج العركس )ج9)  (.9/451( )َفْرض(، بفتح الفاء، كسككف الراء. الز 
 ( فْ )ؾ(: )بالفاء(.10)



218 
 

ـ [ك أ   كالٍهزة، كسككف الكاك، كلً سٍهاف، كفيً َفْرضاف. كعمِ ٌذا.  (1)بفتح الهثىاة: ]الت و 
] ق يب  ]الر 
[بفتح الراِء، ككسِر القاِؼ. ك :(2) م س  بهٍهمتٓف بٓىٍها )ٚـ( كػ)ِصْفٍر(،  :]ال ح 

[ك)ِكْتٍف(. ك َهَمٍة. ك :]الّىاف س  ٍْ ب ل [بػ)ىكٍف(، كفاٍء ُه َدٍة هكسكرٍة. ك ]اله س  ]ال ه ع م ى[بػ)سٍٓف( كُهَكح 
(3): 

ا. َُٓزاُد فْ ُكلِّ  ٍَ َهَمِة، كتشدِٓد ال ٛـِ كفتِح ٍْ ـٌ كَفْرٌض، كالتْ ٚ حظكَظ لٍا.  بفتح الُه ٍْ كاحٍد هىٍها َس
] َهَمةٍ 4/ؽ :]اله ى يح  ٍْ [. ب/، بىكٍف كُه ف يح  َهَمَتِٓف.  :(4)و]الس  ٍْ [:بفاٍء كُه د  َهَمٍة،  و]ال و غ  ٍْ ِبُهْعَجَهٍة َفُه

ّىها ُٓخ َهاِت، كا  ٌَا َعِف السِّ ًٚ(؛ ِلُخُمكِّ ذي الثٛثُة ُتَسه ِ )إغفا ـٍ(، ٌك ٍْ ـِ فْ  (5)َمطُ كػ)َس ا ٍَ ِبَذكاِت السِّ
ا؛ ِلَيْكُثرَ  (6))الربابِة( ٍَ ْ َخريَطُت ٌَا. قاؿ الُقْطُب الر ازؼُّ  (7)ٌك ُركا اشَتَركا (8) َعَدُد : فإذا أراُدكا أْف َُٓيسِّ

                                                           

 ( فْ  )ط(: )التاء(.1)
ا َأْىِصَباِء. الزبٓدؼ، تاج العركس )ج2) ٍَ ْبَعِة ال ِتْ َل ـُ الث اِلُث هف الس  ٍْ ِقُٓب: الس   (.2/514( الر 
ا ِإذا َفاَز َحاز َسْبَعة اىصػباء هػف اْلَجػُزكر. ابػف سػٓدي، الهحكػـ 3) ٍَ ٌَُك أفضم اِبُع ِفْ الهيسر، َك ( كالُهَعم ِ: اْلِقْدُح الس 

 (.2/354)ج
ػػِفيُح َأيضػػًا: )ِقػػْدٌح هػػف( ِقػػَداِح )الَهْيِسػػِر( ( فػػْ  )ط(4) ػػِفيح: الِكَسػػاُء الَغِمػػيُع. ك( هػػف الَهَجػػاز: الس  : )الَفِسػػيح(. )كالس 

ا ُفُركٌض َكَٚ  ٍَ ِفيح: الّراِبُع هف الِقَداِح الُغْفِل، اّلتْ َلْيَسْت َل : الس  ّْ ًُ( . َكَقاَؿ المِّْحَياى َكَٚ   َأْىِصَباُء،هّها )َٚ َىِصَٓب َل
بٓدؼ، تاج العركس )ج َهِة. الز  ٍَ ا الِقَداُح اتَِّقاَء التُّ ٍَ ىها َُٓثق ل ب ا ُغْرـٌ، كاِ  ٍَ  (.6/477َعَمْٓ

 ( فْ  )ط(: )ُتخَمُط(.5)
( فػػػػػْ  )ـ(: )الرباىػػػػػة(، كأهػػػػػا فػػػػػْ )ط(: )الرياىػػػػػة(. الباحػػػػػث: )الربابػػػػػة( كهػػػػػا جػػػػػاءت فػػػػػْ القػػػػػاهكس الهحػػػػػيط، 6)

الربابة، بالكسر: العٍد، كالرباب، كجهاعة السٍاـ، أك خيط تشد بً السٍاـ، أك : "ك 87ٌػ(،817لمفٓركزآبادؼ)ت
 خرقة تجهع فٍٓا".

 ( فْ )ـ(: )لتكثر(.7)
ٌػػػػػ(: قطػػػب الػػػّدٓف أبػػػك عبػػػد هللا دمحم كقٓػػػل: هحهػػػكد بػػػف دمحم الػػػّرازؼ القطػػػب 766( القطػػػب الػػػرازؼ التحتػػػاىْ)ت8)

؛ تهًٓٓزا لً عف قطب آخر. كا ّْ ف ساكًىا هعً بأعمِ الهدرسة الّظاٌرية. كػاف شػافعيًّا، إهاًهػا، الهعركؼ بالّتحتاى
هػػاًٌرا فػػْ عمػػـك الهعقػػكؿ، أحػػد أئهتٍػػا، اشػػتغل فػػْ بػػٛدي بٍػػا فأتقىٍػػا، كشػػارؾ فػػْ العمػػـك الّشػػرعية، كأخػػذ عػػف 

 بػػٓف العضػػد كغٓػػري بدهشػػق، كلػػً: )الهحاكهػػات( فػػْ الهىطػػق، ك)الهحاكهػػات بػػٓف ا٘هػػاـ كالىصػػٓر( حكػػـ فيػػً
ٌػػػ(، كشػرح 428ٌػػػ(، فػْ شػرحٍٓها ٘شػارات ابػف سػٓىا)ت672ٌػػ(، كالىصٓر الطكسػْ)ت606لرازؼ)تالفخر ا

)الحػػاكؼ( فػػػْ فػػركع الشػػػافعية، لػػـ يكهمػػػً، ك)الهطػػالع( بػػػػ)لكاهع اٖسػػرار فػػػْ شػػرح هطػػػالع اٖىػػكار(، أك )شػػػرح 
يـ)تهطالع اٖىكار فْ الهىطق(؛ أؼ: )هطالع ابف قرقكؿ ا٘هاـ العٛهة، أبك إسحاؽ، إب ٌػػ(، كلمقطػب 569رٌا

كصػل فٍٓػا إلػِ سػكرة طػً، كشػرح الشهسػية  شرح )ا٘شارات(، ككتب عمِ )الكّشػاؼ( حاشػية -أيًضا –الرازؼ 
، لػـ ٓػذكقا 879ٌػػ(: قػاؿ شػٓخىا الكػافٓجْ)ت911فْ الهىطق. قػاؿ السػٓكطْ)ت ّْ ٌػػ(: الّسػّٓد، كالقطػب الّتحتػاى

ت، 771عمػػـ العربيػػة بػػل كاىػػا حكيهػػٓف. كقػػاؿ الّسػػبكْ)ت ٌػػػ( فػػْ )الطبقػػات الكبػػرػ(: إهػػاـ هبػػّرز فػػْ الهعقػػٚك
اشتٍر اسهً كبعد صٓتً، كرد إلِ دهشق سىة ثٛث كستٓف كسبعهائة، كبحثىا هعً فكجػدىاي إهاًهػا فػْ الهىطػق 
كالحكهة، عارًفا بالتفسٓر كالهعاىْ كالبياف، هشارًكا فْ الىحك، ٓتكقد ذكاء. كقاؿ ابف كثٓر: كاف أحد الهتكمهٓف 

لهٓف بالهىطق كعمـ اٖكائل، كلً هاؿ كثركة، تكفْ ببغػداد كدفػف بهقبػرة ا٘هػاـ أحهػد رضػْ هللا تعػالِ عىػً. العا
 (. 8/355(، كابف العهاد، شذرات الذٌب )ج15/228اىظر:  الذٌبْ، سٓر أعٛـ الىبٛء )ج
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رُ (2)ىسٓئةً  (1)جزكًرا ـٍ. كقاؿَ ، كىحُركُي َقْبَل أْف َُٓيسِّ ُهكُي َعَشَرة أقسا ُّْ  كا، كَقس  َْٖصَهِعػػػ , : ثهاىيًة كعشريف(3)ا
ـَ اٖقداُح إذا ُجِهَعْت  ا ٍَ ًُ ٌك اٖظٍُر؛ ٖف  السِّ  (4)تككُف ثهاىَيًة كعشريف، فإذا َخَرَج كاحَد كاحَد باسـِ  ككأى 

َر َفْكُز َهْف َخَرَج لٍـ َذكاُت اٖىصباِء، ك)ُغْرـُ( ٍَ ـُ اٖقداُح التْ ٚ َىِصَٓب لٍا، كأّها  َرُجٍل َظ ٍُ َهْف َخَرَج َل
ـَ عَشرَة أجزاءٍ  إذا َقس 
ٌء. اىتٍِ. (5) ْْ ـِ الَباِقَيِة َش ٍا ًُ يفكُز بٍا اٖسبُق فاٖسبُق، ٚك يككُف لمسِّ  فمعم 

ًُ: أف  )الُحْرَضَة( ًُ ٌك قكُؿ أكثِر اٖئهِة، كعميً تفريٌع طكيٌل، حاصُم (7)ِرجُ ُٓخْ  (6)كها قّدَه

                                                           

ـِ َكَكْسػُرٌَا ُلَغػ1) ػاِء َكاْلَجػُزكُر ِهػْف ( فْ )ط(: )جزًرا(. اْلَجَزُر اْلَهػْأُككُؿ ِبَفػْتِح اْلِجػي ٍَ ػاِء َكاْلَجْهػُع ِبَحػْذِؼ اْل ٍَ ٌة اْلَكاِحػَدُة ِباْل
ُْىَثِ َكاْلَجْهعُ  ْٖ ًة َيَقُع َعَمِ الذ َكِر َكا ِبِل َخاص  ِْ٘ ـ   -َأْيًضػا –ِهْثػُل: َرُسػكٍؿ َكُرُسػٍل َكُيْجَهػُع  (،ُجُزرٌ ) :ا َعَمػِ ُجػُزَراٍت ثُػ

(. رأؼ الباحػػػث: 1/98ُأْىثَػػػِ ُيَقػػػاُؿ َرَعػػػْت اْلَجػػػُزكُر. الفٓػػػكهْ، الهصػػػباح الهىٓػػػر )ج َعَمػػػِ َجَزاِئػػػَر َكَلْفػػػُع اْلَجػػػُزكرِ 
 )جزكًرا(؛ ٖىً هفرد، كأها )جزًرا( جهع، كقد أسىدي إلِ هفرد؛ فقاؿ: )ىحركي(.

ػك شػٍر كاىػت العػرب تػؤخُري2) فػْ  ( فْ )ـ(: )ىسبً(. كالى سٓئة: تأخٓر الّشْء كدفعً عف كقتً، كهىً الى سْء، ٌك
ر الُحُرـ. كىسأت ا٘بل عف الحكض: إذا أخرتٍػا. كىسػأت الهاشػية تىسػأ: إذا سػهىت؛ ككػل  ٍُ َْٖش الجاٌمّية، هف ا
سهٓف ىاسِء. كىسئت الهرأة فْ أكؿ حهمٍا، كأىسأتً الدٓف: إذا أخرتً؛ كاسـ ذلؾ الدٓف الىسٓئة. قػاؿ: كىسػأت 

ا ىسػأ: إذا زدتٍػا فػْ ظهئٍػا  (. 7/306ٓكهػا أك ٓػكهٓف. اىظػر: الخمٓػل، الػػػعػػػٓػػػػف )جا٘بل فْ ظهئٍا فأىا أىسػٌؤ
رؼ، تٍذٓب المغة )ج  (.13/58كاٌٖز

ٌػػ(، عبد الهمؾ بف قريب بف عمْ بف أصهع الباٌمْ، أبك سعٓد اٖصػهعْ: راكيػة العػرب، 216( اٖصهعْ)ت3)
ْ البصرة. كاف كثٓر التطكاؼ كأحد أئهة العمـ بالمغة كالشعر كالبمداف. ىسبتً إلِ جدي أصهع. كهكلدي ككفاتً ف

ػػا، كيتحػػف بٍػػا الخمفػػاء، فيكافػػأ عمٍٓػػا بالعطايػػا الػػكافرة. أخبػػاري كثٓػػرة  فػػْ البػػكادؼ، يقتػػبس عمكهٍػػا كيتمقػػِ أخباٌر
ا. ككاف الرشٓد)ت ا أعمػـ بالشػعر 215ٌػػ(  يسػهيً )شػيطاف الشػعر(. قػاؿ اٖخفػش)ت193جدًّ ٌػػ(: هػا رأٓىػا أحػدًّ

ـ حفًظػا. 351المغكؼ)تهف اٖصهعْ. كقاؿ أبك الطٓب  ٌػ(: كاف أتقف القـك لمغػة، كأعمهٍػـ بالشػعر، كأحضػٌر
ككاف اٖصهعْ يقكؿ: أحفع عشرة آٚؼ أرحػكزة. كتصػاىيفً كثٓػرة، هىٍػا: )ا٘بػل(، ك )اٖضػداد( هشػككؾ فػْ 
أىػػػً هػػػف تأليفػػػً، ك)خمػػػق ا٘ىسػػػاف(، ك)الهتػػػرادؼ(، ك)الفػػػرؽ(؛ أؼ: الفػػػرؽ بػػػٓف أسػػػهاء اٖعضػػػاء هػػػف ا٘ىسػػػاف 

ٌػػػػ(، ك)الكحػػػكش كصػػػفاتٍا(، 117الحٓػػػكاف، ك)الخمٓػػػل(، ك)الشػػػاء(، ك)الػػػدارات(، ك)شػػػرح دٓػػػكاف ذؼ الرهػػػة)تك 
 (.4/162ك)الىبات كالشجر(. الزركمْ، اٖعٛـ )ج

 ( فْ  )ط(: )إلِ اسـ(. الباحث: )باسـ(.4)
ػػْ َأْصػػمّية. عهػػر، هعجػػـ الصػػكاب ال5) مغػػكؼ دلٓػػل الهثقػػف ( َهْىػػع الهصػػركؼ هػػف الصػػرؼ لتػػكٌّـ زيػػادة الٍهػػزة ٌك

 (.2/987العربْ )ج
 (.4/16( الُحْرَضة: الر ُجل ال ِذؼ يْضِرُب ِباْلقداِح سهْ بذلؾ لرذالتً. ابف سٓدي، الػػهخػػّصػػػص )ج6)
بٓدؼ، تاج العركس )ج7)  (.2/468( فْ  )ط(: )ُتخرج(. الباحث: )ُْٓخِرُج(؛ كها فْ: الز 

ٌَُك )ُهْخِرُج الِقَداحِ   ( . الُحْرَضِة َك
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ًها إلِ أْف َيْسَتْغِرؽَ  ٍْ فْ كل هر ٍة َس
َفُضَمْت كها إذا خرَج )الُهَعم ِ(  (2)اٖجزاَء الَعَشَرَة ِهَف الجزكِر، فإذا (1)

ـ  )الُهْسِبُل( ُغْرـٌ ِلْمُهْسِبِل الذٓف (3)ُث
لـ  ُْٓخِرجْ  (4)

َهًُ  (5) ـْ قس  ٍُ اَه ٍَ ِس
ثهف الجزكِر.  (7)ثٛثَة أعشار ربع (6)

ُّْ ك  ُّْ قاؿ التفتازاى ًُ اٖصهعػػػ ٌر، قاؿ: ٌك ك (8)أى ًُ  -أيًضا  – ها قاَل ٌِ الُغْرـِ  (10)، كفْ كيفي ةِ الُقْطبُ (9)ظا
 كايٍة.اضطراٌب كاختُٛؼ ر  (11)أيًضا

ة  ]ك .[الح رض  ـَ ا ٍَ  : بػ)ُهٍهَمٍة هضهكهٍة، كراٍء ساكىٍة، كُهعجهٍة(: )أهُٓف الهقاهريف( الذؼ يِحُٓل السِّ
[ك ّـِ الحاِء(. ك :]ح ق  ب ل[بػ)َض ك  ]الس  جهُع سبٍٓل، بهعىِ الط ريِق، كُيقاُؿ: جاؤكا ُطرًّا؛ أؼ: جهيًعا، ٌك

[َىْصٌب عمِ الحاِؿ. ك  ذكاٍء. (15)ا٘فصاُح هعَ  (14):، كفْ القاهكس(13)كالم َسفُ  (12)الفصاحةُ  :]البياف 

                                                           

 ( فْ )ط(: )تستغرؽ(.1)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )فإف(.2)
ـ  الُهعَ 3) ـ  الُهْسػِبل، ثػ قُٓب، ثـ  الحمُس ثـ الىاِفُر، ثػ ـ  الر  ، ُث ـُ ٍاـ: الَفذُّ، ثـ  الت ْكأ ُؿ أسهاء السِّ : أك  م ػِ، كالػذؼ لػيس ( تـك

فيِح كالَكغِد. كالتُّكهة: الُقْرط.  ا  (.8/139لخمٓل، الػػػعػػػٓػػػف )جلً َىصٓب الَهىيِح كالس 
  ( فْ )ـ(: )الذٓف(، كفْ )ط(: )لمذٓف(.4)
 (  فْ )ـ(: )ٓخرج(، كفْ )ط(: )تخرج(. الباحث: ٓجكز تذكٓر الفعل، كتأىٓثً هع جهع التكسٓر. 5)
 ( فْ )ؾ(: )قسيهة(، كفْ )ط(: )قيهة(.6)
 ( فْ )ؾ(: )ربع(، كفْ )ـ(، ك)ط(: )هع(.7)
 ( فْ )ط(: )أف(.8)
 ( فْ )ط(: ساقطة )الكاك(. )القطب(.9)
 ( فْ )ط(: )كيفية(. كفْ )ؾ(: )كيفٓتً(. 10)
 ( فْ )ـ(: )أيًضا(، كفْ )ط(: ساقطة  )أيًضا(. 11)
  ( فْ  )ـ(: )ٚ فصاحة(.12)
بٓدؼ، تاج العركس )ج13)  (.34/304( الز 
تخداـ )القػػػػاهكس الهحػػػػيط، (. هػػػػف الهٛحػػػػع ا٘كثػػػػار هػػػػف اسػػػػ1/1182( الفٓركزآبػػػػادػ، القػػػػاهكس الهحػػػػيط )ج14)

ر  فْ ذلؾ هعاصرتً، أضػف 149ٌػػ(؛ فقد استخدهً )817لمفٓركزآبادؼ)ت ( هائة كتسًعا كأربعٓف هرة؛ لعّل السِّ
 ٌػ(، الذؼ كاف هٛزًها ٚبف جهاعة، تمهًٓذا لً.852إلِ أف الفٓركزآبادؼ شٓخ ابف حجر)ت

 ( فْ )ـ(: )كهعً ذكاء(. 15)
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] ب  اح  ًِ  :(1)و]الص  ًِ كاَف َيْصَحُب اٖستاَذ ابفَ ؛ لك(3)الكزيُر إسهاعُٓل بُف َعّبادٍ  (2)ُلقَِّب ِب  كِى
َْ  (4)العهٓدِ  ـ  َبِق ًُ  أ/:5/ؽُِّ بِ : الصاحِ (6)َلَقًبا لُكلِّ كزيٍر، كفْ )حكاشْ الهطالع( (5)ُث هطمًقا الكزيُر؛ ٖى 

مطاَف. قاؿ: ك [ُيصاِحُب السُّ ت ور  س  ك الكزيُر الكبٓرُ  :]الد  ْ  ُهعر ٌب: ٌك ّـِ الّداِؿ فارس الذؼ ُْٓرجُع فْ  (7)ِبَض
ًُ. كفْ  ْفَتُر الذؼ ُجِهَع فيً قكاىُٓف الَهِمِؾ كضكابُط ًُ الد  ًُ، كأصُم : ٌك القاهكسأحكاِؿ الى اِس إلِ ها َْٓرُسُه

بِ  : بػ)كٌا ًِ ًُ أراَد بكصِف ـُ، ككأّى ـُ[: الُهَعظ  الىسخُة الهعهكلُة لمجهاعاِت التْ هىٍا تحِريُرٌَا. ك]الُهَفخ 

                                                           

 .(120لشافية )صاىظر: شآٌف، هجهكعة ا (1)
 ( فْ  )ط(: دكف )بً(، )لقب(. 2)
ٌػ( إسهاعٓل بػف عبػاد بػف العبػاس، أبػك القاسػـ الطالقػاىْ: كزيػر 385( فْ )ـ(: )عياد(. الصاحب ابف عباد)ت3)

ًٛ كتػػدبًٓرا كجػػكدَة رأؼ. اسػػتكزري هؤيػػد الدكلػػة ابػػف بكيػػً  غمػػب عميػػً اٖدب، فكػػاف هػػف ىػػكادر الػػدٌر عمًهػػا كفضػػ
كي فخػػر الدكلػػة. كلقػػب بالصػػاحب لصػػحبتً هؤيػػد الدكلػػة هػػف صػػباي، فكػػاف ٓػػدعكي بػػذلؾ. كلػػد فػػْ الػػدٓمهْ ثػػـ أخػػ

لٍٓػػا ىسػػبتً، كتػػكفْ بػػالرؼ كىقػػل إلػػِ أصػػبٍاف فػػدفف فٍٓػػا. لػػً تصػػاىٓف جمٓمػػة،  الطالقػػاف )هػػف أعهػػاؿ قػػزكيف( كا 
اع فػْ العػركض هىٍا: )الهحػيط فػْ المغػة(، ككتػاب )الػكزراء(، ك)الكشػف عػف هسػاكغ شػعر الهتىبػْ(، ك)ا٘قىػ

كتخريج القكافْ(، ك)عىكاف الهعارؼ كذكر الخٛئف( رسالة، ك)اٖعياد كفضائل الىٓركز(، كقد جهعػت رسػائمً 
: )الهختػػار هػػف رسػػائل الػػكزير ابػػف عبػػاد(، كلػػً شػػعر فػػْ )دٓػػكاف(، كتكاقيعػػً آيػػة ا٘بػػداع فػػْ  َْ  (.1/316ا٘ىشاء. الزركمْ، اٖعٛـ )جفػػْ كتػػاب ُسػػهِّ

ٌػ( دمحم بف الحسٓف العهٓد بف دمحم، أبك الفضل: كزيػر، هػف أئهػة الكتػاب. كػاف هتكسػًعا فػْ 360د)ت( ابف العه4ٓ)
، كلقػػب بالجػػاحع الثػػاىْ فػػْ أدبػػً كترسػػمً. قػػاؿ الثعػػالبْ)ت ٌػػػ(: بػػدئت الكتابػػة بعبػػد 429عمػػـك الفمسػػفة كالىجػػـك

كيٍْ. ككػػاف حسػػف السياسػػة ٌػػػ(. كلػػْ الػػكزارة لػػركف الدكلػػة البػػ360ٌػػػ( كختهػػت بػػابف العهٓػػد)ت132الحهٓػػد)ت
بػػً ثٛثػػة آٚؼ  ـ، كهدحػػً الهتىبػػْ فٌك خبٓػػًرا بتػػدبٓر الهمػػؾ، كريًهػػا ههػػدكًحا. قصػػدي جهاعػػة هػػف الشػػعراء فأجػػاٌز

ٌػػػ(: كػاف أبػػك الفضػػل هػػف 630دٓىػار. لػػً )هجهػػكع رسػائل( فػػْ هجمػػد ضػخـ، كشػػعر رقٓػػق. قػػاؿ ابػف اٖثٓػػر)ت
ف حسػف التػدبٓر كسياسػة الهمػؾ كالكتابػة التػْ أتػِ فٍٓػا بكػل هحاسف الدىيا، اجتهع فيً ها لـ ٓجتهع فْ غٓري ه

بديع، هع حسف خمق كلٓف عشرة كشجاعة تاهة كهعرفػة بػأهكر الحػرب كالهحاصػرات، كبػً تخػرج عضػد الدكلػة 
البكيٍْ كهىً تعمـ سياسة الهمؾ كهحبة العمـ كالعمهاء. ككاىت كزارتً أربعا كعشػريف سػىة، كعػاش ىيفػا كسػتٓف. 

 (.7/291(، كابف اٖثٓر، الكاهل فْ التاريخ )ج3/183اىظر: الثعالبْ، ٓتيهة الدٌر)ج كهات بٍهذاف.
 ( فْ )ط(: )بقيا(، كها ٓراي الباحث: )با٘فراد(؛ ٖىً يعكد عمِ الكزير.5)
( هػػػػف حكاشػػػػْ الهطػػػػالع: الهخطػػػػكط: حاشػػػػيً الطكسػػػػْ عمػػػػِ حاشػػػػيً السػػػػٓد السػػػػىد عمػػػػِ شػػػػرح القطػػػػب عمػػػػِ 6)

يـ)تالهطالع)هطػػػػالع اٖىػػػػكار  ٌػػػػػ(، الػػػػرقـ 569فػػػػْ الهىطػػػػق، ابػػػػف قرقػػػػكؿ ا٘هػػػػاـ العٛهػػػػة، أبػػػػك إسػػػػحاؽ، إبػػػػرٌا
، الفف: هىطق، اسـ الهؤلف: الطكسْ، اسـ الشٍرة: الطكسْ، تاريخ الكفػاة: ؟ ]ىسػخً فػْ 96489التسمسمْ: 

قػـ التسمسػل العالـ[ ، اسـ الهكتبة: دار الكتب الكطىيً، اسـ الدكلة: تكىس، اسـ الهدٓىػة: تػكىس، رقػـ الحفػع: ر 
. كهخطػػػكط: حاشػػػيً عبػػػد الػػػرحيـ عمػػػِ حاشػػػيً السػػػٓد السػػػىد عمػػػِ شػػػرح القطػػػب عمػػػِ الهطػػػالع، الفػػػف: 1928

هىطق، اسـ الهؤلف: عبد الرحيـ، اسـ الشٍرة: عبد الرحيـ، تاريخ الكفاة: ؟ ]ىسخً فػْ العػالـ[ ، اسػـ الهكتبػة: 
، رقػػـ الحفػػع: رقػػـ 96490لػػرقـ التسمسػػمْ: دار الكتػػب الكطىيػػة، اسػػـ الدكلػػة: تػػكىس، اسػػـ الهدٓىػػة: تػػكىس، ا

. كهخطػػكط: حاشػػيً السػػهرقىدؼ عمػػِ حاشػػيً السػػٓد السػػىد عمػػِ شػػرح القطػػب عمػػِ الهطػػالع، 1928التسمسػػل 
الفػػف: هىطػػق، اسػػـ الهؤلػػف: السػػهرقىدؼ، اسػػـ الشػػٍرة: السػػهرقىدؼ، تػػاريخ الكفػػاة: ؟ ]ىسػػخً فػػْ العػػالـ[، اسػػـ 

، رقػـ الحفػع: 96491لة: تكىس، اسـ الهدٓىة: تكىس، الػرقـ التسمسػمْ: الهكتبة: دار الكتب الكطىية، اسـ الدك 
 (.96/145.  خزاىة التراث، فٍرس هخطكطات )ج1928رقـ التسمسل 

 ( ٌكذا فْ )ـ(، ك)ط(: )الكزير الكبٓر(. أها فْ)ؾ(، )الكبٓر(.7)
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ًُ ُيْعِطْ ها ـِ أى  ِْٓف كالَقَم ياِت  (4)السٓكِؼ كاٖقٛـِ إعطاؤي (3)ِهْف أصحابِ  (2)َهْف شاءَ  (1)الس  ِهَف الٚك
َها. كاٖبياُت اٖكلِ ٖبْ العتاٌية  :6) )بمفع (5)كالهكارـِ، كىحِكٌِ

ةً  ً  الخالفػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ه ىقػػػػػػػػػػػػػػػػػاد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أ ت ت 
 

 ...    ...    ...    ... 
ِدؼُّ  بٍاَدَح هَ   ٍْ الَه

. ك (7)  ًِ ٌَا ِبَحْضَرت []األكأىشَد ّـِ الٍهزِة(، تقكُؿ هىً:  :هاىي  كاحُدٌا )ُأْهَىَيٌة( ِبػ)َض
ُت الشَْء كهى ْٓتُ  . ك (8)َتَهى ْٓ ًِ ُرُي ا٘ىساُف فْ َىْفِس ًُ: ها ُيَقدِّ ّـِ  ]ذ ر أ[غٓرؼ تهىيًة. كأصُم الشِْء، بػ)َض

ّـِ.  الُهعجهِة(: أعاليً، َجْهُع ِذْرَكٍة بالكسِر كالض 

ـَ بً(9[ع ه ة  الىّ  ]: ك[الى ع ه ى]ك ىيعُة، كالِهى ُة، كها ُأْىِع عميؾ؛ فإْف َفَتْحَت  (10)؛ أؼ: الُٓد، كالص 

                                                           

 ( ٌكذا فْ )ؾ(، ك)ـ(، ك)ط(. 1)
)هف شاف(، كالػذؼ ٓػراي الباحػث أف ؾ بتسػٍٓل الٍهػز )َهػْف  ( فْ )ط(: )شاف(، كفْ )ؾ(: )شا هف(، كفْ )ـ(:2)

 شاء ِهْف أرباب(...
 ( فْ )ؾ(: أصحاب. كفْ )ـ(: أرباب. كفْ )ط(: أصحاب.3)
 ( ٌكذا فْ الىسخ الثٛث، بالرفع.4)
ػػك يعػد هػػف هقػػدهْ الهكلػػدٓف، 211( أبػك العتاٌيػػة)ت5) ء، شػػاعر هكثػػر، ٌك ٌػػػػ( إسػهاعٓل بػػف القاسػػـ، العىػػزؼ بػالٚك

ٌػػػ( هػػف 463ٌػػػ( كأهثالٍهػػا. جهػػع ا٘هػػاـ ٓكسػػف القرطبػػْ)ت198ٌػػػ(، كأبػػْ ىػػكاس)ت167هػػف طبقػػة بشػػار)ت
يػة فػْ دٓػكاف أبػْ العتاٌيػة( ىشػأ  دياتً( كشعري فْ الحكهة كالعظة، كها جرػ هجػرػ اٖهثػاؿ، )اٖىػكار الزٌا )ٌز

جػػر الشػػعر  هػػدة، فبمػػغ ذلػػؾ الهٍػػدؼ فػػْ الككفػػة، كسػػكف بغػػداد. ثػػـ اتصػػل بالخمفػػاء كعمػػت هكاىتػػً عىػػدٌـ. ٌك
ددي بالقتل أك يقكؿ الشعر! فعاد إلِ ىظهً، فأطمقً تكفْ فْ بغداد. اىظر:  العباسْ، فسجىً ثـ أحضري إليً ٌك

 (.1/219ابف خمكاف، كفيات اٖعياف )ج
 ٌػ(، كتتهتً:211( البٓت هف ]الهتقارب[، ٖبْ العتاٌية)ت6)

 أتتً الخٛفة هىقادة ... إليً تجّرر أذيالٍا
 مـ تؾ تصمح إٚ لً ... كلـ يؾ يصمح إّٚ لٍاف

 كلك راهٍا أحد غٓري ... لزلزلت اٖرض زلزالٍا
ٌػػ(، 737ٌػ( لمشافية، كتبػً سػعٓد بػف ٓكسػف بػف عبػد هللا الهراغػْ سػىة)746اىظر: هخطكطة: شرح الجاربردؼ)ت

(، الثعػالبْ، 2/783)ج ٌػ(، الشعر كالشػعراء276هخطكطات جاهعة الرياض، الكرقة اٖكلِ، أ، كابف قتٓبة)ت
 (.1/200(، كالراغب اٖصفٍاىِ، هحاضرات اٖدباء كهحاكرات الشعراء كالبمغاء )ج110خاص الخاص )ص

ٌػػ( دمحم بف عبد هللا الهىصكر العباسْ، أبك عبد هللا، الهٍدؼ با: هف خمفاء الدكلػة العباسػية 169( الهٍدؼ)ت7)
 (.6/2فْ العراؽ. الزركمْ، اٖعٛـ )ج

 ٌكذا فْ)ـ(، ك)ط(، أها فْ)ؾ(: )تَهى ُْٓت(. (8)
 ( ٌكذا فْ )ؾ(، أها فْ )ـ(، ك)ط(: بٛ )كاك(: )الىعهة(. 9)
 ( فْ )ط(: )بٍا(.10)
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ًُ (4))زاؿ (3)( فْ البِٓت ٚسـِ (2)، ك)ُىْعَهِ(1)الىكَف هددَت كقمَت )الى عهاء( حاٌؿ  (5)(. كالظرُؼ قبمٍا فإى 
ا ٍَ هىٍا. كُجْهَمُة )قطكُف
كالظرفاف أخراف هتعمقاف بػ)داكىْ( حاٌؿ ، (7)َدَكاىْ(؛ أؼ: قريبُة الَجِىْ (6)

ٌف( (8)هىٍا ٍْ ، كيقاؿ: )ُفُٛف َك
 ؛ أؼ: همجٌأ.(9) 

. كالػ)َهْحِهَدُة( بكسِر (10)بضّـِ الراِء كاحدُة الهكارـِ : : الهظمكـُ يستغُٓث. ك)الَهْكُرهُة([الهمٍوؼ  ]ك
ـِ الثاىيِة كَفْتحِ  االهي ٍَ

 الى عهاُء. (12)بهعىِ اْلَحْهِد، ك)أُٚء( (11)

ًْ أؼ: لقكلً تعالِ: ﴿ ؛وقولً: ]فإّف الشكر  هربوط بالهزيد[ زِيَدُاُك
َ
ًْ َْل َْ َشَهْرُت ِ ، (13) ﴾ىَه

ًُ الت َرفُُّع ب ا. ىاِظٌر ِلقكلً: ]ٚك َشَغَم ٍَ ِب ٌِ ْكِر ِلَكا  ٍا َعِف الشُّ

وقولً: ]والتأه ل  سبب  لمتجريد   
اِىِع، كَقْصُر القصِد  (15)أؼ: ِلتجريدِ  [؛(14) اٚعتهاِد عمِ الص 

[: (17)قولًإلى  (16)عميً ىاظرٌ   إلِ آخِرٌَا. ]وال هّد العيف 

                                                           

 ( فْ )ـ(: )الىعهِ(.1)
 ( فْ )ـ(: الى عهاء.2)
 ( فْ )ـ(، ك)ط( )اسـ(.3)
 ( فْ )ـ(: )ذاؿ(. 4)
 ( )فإىً(، ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.5)
ا(6)  ، كفْ )ـ(: )قطكفٍا(، كفْ )ؾ(: )قطكفٍا(.( فْ ط )قطٌك
 ( فْ )ـ( قكيتً الخبر. كفْ )ط( )الخٓر(.7)
 ( )حاؿ هىٍا( ساقطة فْ )ؾ(، ك)ـ(.8)
رؼ، الصحاح )ج9)  (. 4/1425( يقاؿ: فٛف كٍف؛ أؼ: همجأ. الجٌك
: الَهْكرُ 10) : الَهْكُرـُ ُّْ اِئ ٚ  َحْرفػاف َىػاِدَراِف، ( الَهْكُرَهُة: كاِحَدُة الَهَكاِرـ. َكَقاَؿ الِكس  ر ِإ ـْ َِٓجئ ]عمِ[ َهْفُعٌل لمُهَذك  َهُة، كَل

رؼ، الصحاح )ج ٍَِها: َهْكُرـٌ كَهْعُكٌف. الجٌك ْٓ بٓدؼ، تاج العركس )ج5/2021َٚ ُيقاُس َعَم  (.33/338(، كالز 
 ( َهْحِهدة.11)
 (.101( أُٚء: الىعهاُء، كاحدٌا )إلِ(.  ابف فارس، هجهل المغة )ص12)
يـ:13)  [.7( ]إبرٌا
 ( فْ )ـ(، ك)ط( سبُب التجدٓد. أؼ:  هبتدأ كخبر، ٚ كها ذكر فْ )ؾ(: )سبًبا لمتجريد(.14)
 ( ٌكذا )لتجريد( فْ )ؾ(، ك)ـ(. أه ا فْ )ط(: )لتجدٓد(.15)
 ( فْ )ـ(: )ىاظًرا(.16)
 ( ٌكذا )إلِ قكلً( فْ )ؾ(، ك)ـ(. أه ا فْ )ط(: )لقكلً(.17)
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ر ع ت  فيً[ ْرِط السابِق. ك)الُفُتكُر(: ا5ٚ/ؽ جكابُ  وقولً: ]ش  ىكساُر، كالّضعُف؛ ُيقاُؿ: ب/ الش 
عىً.  (4)الشِْء: َعَجْزتُ  (3). ك)الُقُصكُر(: العجُز؛ ُيقاُؿ: َقُصْرُت عمِ(2)فاتٌر إذا لـ يكْف حدًٓدا (1)َطْرؼٌ 
ها ُْٓذَكُر ٘ثباِت الهطالِب؛ أؼ: ها يككُف ِعم ةً  [التعميالت  ]بػ (5)كالُهرادُ 

ككاسطًة فْ حصكِؿ التصدِٓق  (6)
ًُ( إذا سقاُي َسْقًيا بعد  (7)ٌب، كأصُل التعمِٓل ِبَتَبُّٓفِ بها ٌك هطمك  ك فْ المغِة هصدُر )َعم َم عمِة الشْء. ٌك

، كالهراُد أيًضا بػ ِْ  ؛ أؼ: الجزئياُت الهذككرُة ٘يضاِح القكاعِد. (8)اٖهثمةُ  :[التهثيالت  ]َسْق

اله ه ل  ]ك 
ًُ، كَأَهل  عميً؛ أ :[(9) ًُ. كاسـُ فاعٍل ِهْف َأَهم  ل  ]ؼ: أسأَه ِهْف َأَخّل؛ أؼ: أجَحَف.  :[اله خ 

ف(، ِهْف َكَكَل؛ فػ)تاؤي( َبَدؿٌ  :(10)[الت ك الف  ]ك َٛ عمِ َغِٓر ِقياٍس، (12)َعْف كاٍك، أك (11)اٚعتهاُد، )َفَع
                                                           

 (: َطَرَؼ بعٓىً: َحر َؾ جفىٍٓا.1/831فْ: اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج( فْ )ط(: ىظرُت. 1)
 ( فْ )ـ(: )حدٓد الىظر(.2)
َء.25/277( فْ )ـ(، ك)ط(: َعْف. كفْ: الزبٓدؼ، تاج العركس )ج3) ْْ  (: َقُصَرت َعف َتىاُكِؿ الش 
فِ 4) َٛ ـُ َكالز اُء َأْصػ ِء.  ( )َعَجَز( الػػػعػػػٓػػػف  َكاْلِجي ْْ ػ ِر الش  َخػُر َعَمػِ ُهػَؤخ  ْٔ ػْعِف، َكا ٌَُها َعَمػِ الض  َصػِحيَحاِف، َٓػُدؿُّ َأَحػُد

ـْ ِإف  اْلَعْجػػَز َىِقػػيُض اْلَحػػ ٍُ ػػَك َعػػاِجٌز، َأْؼ َضػػِعٌٓف. َكَقػػْكُل ٍُ ِء َيْعِجػػُز َعْجػػًزا، َف ْْ ػػ ُؿ َعِجػػَز َعػػِف الش  َك  ْٖ ٌَػػَذا؛ َفػػا ْزـِ َفِهػػْف 
ًُ َيْضُعُف َرأْ  َى  دْ ِٖ ًِ َكاِ  ٌف، ِإَذا َعِجػْزُت َعػْف َطَمِبػ َٛ ًُ. َكَيُقكُلكَف: " اْلَهْرُء َيْعِجػُز َٚ َهَحاَلػَة ". َكُيَقػاُؿ: أَْعَجَزِىػْ ُفػ . ُي ًِ َراِكػ
 َ ٌء؛ َأْؼ: َٚ َيْعِجػُز ّللا ُ  –َتَعػاَلِ  -َكَلػْف ُيْعِجػَز ّللا  ْْ ًُ َهتَػِ َشػاَء. َكِفػػْ اْلُقػْرآِف: -َتَعػاَلِ  -َشػػ َ  َعْىػػ ﴿َلػْف ُىعِجػػَز ّللا 

ٌََرًبػػا﴾ ]الجػف: َْرِض َكَلػػْف ُىْعِجػَزُي  ْٖ َْرِض﴾ ]العىكبػػكت: 12ِفػْ ا ْٖ ـْ ِبُهْعِجػػِزيَف ِفػْ ا [ 22[، َكَقػػاَؿ َتَعػاَلِ: ﴿َكَهػػا َأْىػُت
ًُ. كال ٚ  ِإَذا َعُظَهػػْت َعِجَٓزتُػ ـِ. ... كَٚ ُيَقػاُؿ: َعِجػَز ِإ عْجػز، ُهَثم ثػة. اىظػر: ابػف فػػارس، َكَيُقكُلػكَف: َعَجػَز ِبَفػْتِح اْلِجػي

بٓػػدؼ، تػػاج العػػركس )ج4/232هعجػػـ هقػػآيس المغػػة، بهسػػاعدة فريػػق  ،(،  كأحهػػد هختػػار عهػػر15/199، كالز 
عهل، كهعجـ الصكاب المغكؼ دلٓل الهثقف العربْ، َعِجَز عف تحقٓق ٌدفً. الرأؼ: هرفكضة. السػبب: لمخطػأ 

َعَجػػَز عػػف تحقٓػػق ٌدفػػً -ِ: لػػـ يقػػدر عميػػً الصػػكاب كالرتبػػة: فػػْ ضػػبط عػػٓف الفعػػل )الجػػيـ( بالكسػػر. الهعىػػ
َعِجػػػَز عػػػف تحقٓػػػق ٌدفػػػً ]فصػػػيحة[ ، التعمٓػػػق: يػػػأتْ الفعػػػل )عجػػػز( فػػػْ الهعػػػاجـ بفػػػتح العػػػٓف فػػػْ -]فصػػػيحة[

ا هػف بػاب )سػهع( لغػة فيػً، كقػد قػرغ بػالمغتٓف قكلػً تعػالِ: ﴿َقػاَؿ َياَكْيَمتَػػا  الهاضػْ هػف بػاب )َضػَرَب(، كبكسػٌر
ػػػػَذا اْلُغػػػػَراِب﴾ ]الهائػػػػدة: أََعَجػػػػْزتُ  ٌَ [. عهػػػػر، هعجػػػػـ الصػػػػكاب المغػػػػكؼ دلٓػػػػل الهثقػػػػف العربػػػػْ 31َأْف َأُكػػػػكَف ِهْثػػػػَل 

 (.1/525)ج
 ( فْ )ط(: )كيراد(.5)
( فػػْ )ؾ(: )عمّيػػًة( . فػػْ )ـ(، ك)ط(: )ِعم ػػًة(.  كحسػػب السػػياؽ، كالحػػدٓث عػػف )العمػػل(، ك)التعمػػيٛت( تكػػكف 6)

 )عمة(.
 فْ )ط(: )تبُٓٓف(.( فْ )ـ(: )بياف(. ك 7)
 ( فْ )ـ(: )اٖهثمثة(.8)
 ( فْ )ـ(: )كاعهل(.9)
 .(122اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (10)
 ( )بدؿ(: ساقطة فْ )ؾ(.11)
 ( )أك(، ساقطة فْ )ؾ(.12)
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ة]. ك(2))التعريف( (1)كلً ىظائُر كثٓرٌة ذكرُتٍا فْ كتاب د  ، باُب الداِر كالُعُمكُّ  :[الس  ِـّ ، بالض 
ى اء  ]ك الس 

ْفعةُ  :[(3) : الرِّ ـ  ]. ك(4)بالهدِّ (، بكسِر الكاِؼ فٍٓها: أكعيُة )الط مِع(.  :[األكها ـْ ـٍ(، ك)ِك جهُع )ِكَها
َجِر. ك :[الحديقة  ]ك كضُة ذاُت الش  ر ة]الر  ّـِ الهٍهمِة، كسككِف الهعجهة: البكارُة. قاؿ  :[الع ذ  بَض

ػػرؼُّ  ٍا: ُيقاُؿ: )فٌٛف أبك ُعْذِرٌا( (5)الجػػٌك ا كاْفَتض  ٍَ ، إذا كاف ٌك الذؼ افترَع
: )ها أىَت بأبْ (6) ـْ ٍُ . كقكُل

َؿ َهْف افتّضًُ  ًُ، كأراَد بػ اقتضاُب الكٛـِ ك . (7)ُعْذِر ٌذا الكٛـِ(؛ أؼ: لسَت أك   [الُحْمِك كالُهرِّ ]ارتجاُل
ُي.  الصكاَب كضد 

                                                           

ٌػػػ(. أـ كهػػا فػػْ )ؾ( )كتػػاب 819( فػػْ )ـ(، ك)ط(: )كتػػاِبْ(. فٍػػل ٌػػك كتابػػً؟ أؼ: ٌػػل ٌػػك ٚبػػف جهاعػػة)ت1)
 ٌػ( هعاصري؟816ككف لغٓري؟ هثل الجرجاىْ)تالتعريف(؟ في

ػا ٓخػػصُّ َفى َىػا، كِعْمَهَىػػا  (كتػػاب التعريػف)( تكػرر اسػـ 2) ـٍ؛ فهىٍػػا، كهه  كثػػَر ِهػْف ُهَؤلِّػػٍف، كَعػاِل ـٍ، ٖك فػػْ أكثػر هػػف ِعْمػ
 ٌػ(، تحقٓػق: غىػيـ غػاىـ الٓىبعػاكؼ،1205لدمحم هرتضِ الزبٓدؼ)ت (،التعريف بضركرؼ قكاعد التصريف)ٌىا: 
، (إٓجاز التعريػف فػْ عمػـ التصػريف)ـ. ك1997 -ٌػ 1418، هكتبة ىزار هصطفِ الباز، هكة الهكرهة، 1ط

ٌػ(، الهحقق: دمحم الهٍدؼ عبد الحْ عهار سالـ، عهادة البحث العمهْ بالجاهعة ا٘سػٛهية، 672ابف هالؾ)ت
جػاء فػْ )ـ(، ك)ط(: )كتػاِبْ(.  ـ. كقػد2002 -ٌػػ 1422، 1الهدٓىة الهىكرة، الههمكػة العربيػة السػعكدية، ط، 
ٌػػ(. أـ كهػا فػْ )ؾ( )كتػاب التعريػف(؟ فيكػكف لغٓػري؟ هثػل 819فٍل ٌك كتابػً؟ أؼ: ٌػل ٌػك ٚبػف جهاعػة)ت

ٌػػػػ( هعاصػػػري؟ كعمػػػِ كػػػل لػػػـ أعثػػػر عميػػػً، حتػػػِ كلػػػك هجػػػرد ذكػػػر اٚسػػػـ فػػػْ كتػػػب التػػػراجـ؛ 816الجرجػػػاىْ)ت
ا أصحاب التراجـ. كلك ا صاحبٍافىصىفً هف الهفقكدات التْ  ذكٌر  ىٍا تبقِ هف الهفقكدات التْ ذكٌر

 ( فْ )ـ(: )كالىسا(.3)
 ( فْ )ـ(: )الرفقة(.4)
)ت5) رؼُّ رّؼ، أبك ىصر، ابف أخت أبْ إسحاؽ الفػارابْ)ت393( الجٌك ٌػػػ( 350ٌػ(: ٌك إسهاعٓل بف حه اد الجٌك

ػػػك هٓػػػزاف المغػػػة كهعيػػػار الكػػػٛـ(: كالجػػػك  ؿ َهػػػْف حػػػاكؿ صػػػاحب هعجػػػـ )دٓػػػكاف اٖدب، عرفػػػً بقكلػػػً: ٌك ٌرؼُّ أك 
ػػػً ُٓػػػذَكُر هػػػع خػػػطِّ ابػػػف هقمػػػة)ت ػػػة، كخطُّ ٌػػػػػ(، أشػػػٍر كتبػػػً 328الط ٓػػػراف، كهػػػات فػػػْ سػػػبٓمً، لغػػػكؼ  ِهػػػَف اٖئه 

)الصػػػػحاح( هجمػػػػداف. كلػػػػً كتػػػػاب فػػػػْ )العػػػػركض(، كهقدهػػػػة فػػػػْ )الى حػػػػك(. اىظػػػػر: الحهػػػػكؼ، هعجػػػػـ اٖدبػػػػاء 
 (.2/656)ج

ا(، كلكف الذؼ ٓراي الباحث: )كافتضٍا(؛ لهىاسبة السػياؽ، فػْ الحػدٓث ( فْ )ط( )اقتضبٍا(، كفْ )ـ( )كافتض6ٍ)
رؼ، الصػػحاح )ج كػػذا جػػاء فػػْ: الجػػٌك (، كعىػػد: عهػػر، هعجػػـ المغػػة العربيػػة 2/738عػػف  الُعػػذرة، كالبكػػارة، ٌك

ا(: أكؿ زكج لمهرأة.2/1475الهعاصرة )ج  (: )أبك ُعذٌر
 ( فْ )ط(: )تقضيً(.7)
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ًِ (2). ُيقاُؿ: ىق ْحُت الِجْذعَ (1)التٍذٓبُ  :[التىقيح  ]ك . (3)؛ أؼ: قط عُت ها تفر َؽ ِهْف أغصاِى
ُٛع. ك)الظرفاف(: فْ  :[الع ث ور  ]ك  (4)وبالخطايا, قولً: ]فإّىي بالىقصاف  لهعترؼ  ِبالُهَثم َثِة اٚطِّ

ًُ فْ التىزيِل: ﴿ (6): هتعمقاف(5)[ل هغترؼ   َها رعايًة لمفاصمِة، كهثُم نَْصاَن لَِربِِّّ بالهذككِر بعدٌها، كُقدِّ إِنا اْْلِ
ـٌ.ذلؾ ا (9)؛ فهاِىعُ (8)كالُجَهِل الثِٛث بعَديُ . (7) ﴾ىََهُِٔدٌ  ٌِ  لكٛـِ كا

ف  الرقيب  وال ه ع م ى[(10)قولً ي  ح  ـْ كاىكا إذا أراُدكا ال مِعَب  ،: ]بالق د  ٌُ إشارٌة إلِ عادِة العرِب، ك
هكا أقساًها ٓمعبكَف بعَشرِة أقداٍح، ثٛثٍة ليس لٍا ىصٌٓب، كسبعٍة لكلِّ كاحٍد  بالَهْيِسِر َذَبُحكا َجُزكًرا، كقس 

ٌَُك )أحُد( إلِ )السابِع( فػ)لمرقِٓب( ثٛثٌة، كلػ)الهعّمِ َسْبَعٌة، فُكلُّ َهْف فاَز ىصٌٓب عمِ الترتِٓب، لم كاحِد 
 بٍها َتْأُخُذ جهيَع اٖىصباِء؛ فٓريُد أى ً فاز بجهيِع الهكارـِ كها فاز بٍا بجهيِع اٖىصباِء.

ا أبًدا[:(11)قولً  ٍ ا: هبتدأ. كخبُرُي: دكاىْ. ك : ]ق ط وف  ٍَ ظرُؼ زهاٍف لػ)دكاىْ(.  :[أبًدا]قطكُف
ا. كالجهمُة خبرُ  :[إليؾ]ك ٍَ ًُ.  :[ى ع ه ى]. و[ال زالت] َظْرُؼ هكاِى  اسُه

                                                           

ىقاحً: ت1ٍ)   (.1/245ذٓبً. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج( كتىقيح الشعر كا 
 (. 8/383( كاُٖبىة: عقدٌة فْ العصا، كَجهُعٍا: ُأَبٌف.  الخمٓل، العٓف )ج2)
 ( فْ )ـ(: )هف أعضائً(.3)
 ( فْ )ـ(: )كبالخطا(.4)
ػػا فػػْ )ط(: ( ٌكػذا )فػػإىْ بالىقصػػاف لهعتػرؼ كبالخطايػػا لهغتػػرؼ( فػْ )ؾ(.  كفػػْ )ـ(: )كبالخطػػا لهقتػرؼ5) (. أه 

 )فإىْ بالىقصاف لهعترؼ كهف بحر فضائمٍـ لهغترؼ(.
 ( ٌكذا )هتعمقاف( فْ )ؾ(، ك)ـ(. أه ا فْ )ط(: )ٓتعمقاف(.6)
 [.6( ]العاديات:7)
ًُ ِلُحبِّ اْلَخِْٓر َلَشِدٌٓد﴾ ]العاديات: 8) ى  ٌٍِٓد * َكاِ  ًُ َعَمِ َذِلَؾ َلَش ى  عػدٌا؟ كلهػاذا لػـ [ ٌل الهقصكد أٓتاف ب8، 7( ﴿َكاِ 

يقل أيات الثٛث؟ بدًٚ هػف الجهػل الػثٛث؟ هػع أىٍهػا آٓتػاف؟ أـ أراد جهػل الشػارح؟ ككػذلؾ بعػدٌا جهمتػاف ٚ 
 ثٛث جهل!

( فػػػْ الىسػػػخة )ؾ(، ك)ط(: )فهػػػاىع(، كالىسػػػحة )ـ( تهػػػاىع. كالػػػذؼ ٓػػػراي الباحػػػث هىاسػػػًبا لمسػػػياؽ الىسػػػخة )ؾ(، 9)
 ك)ط(.

ـَ ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(: هف 10) َد ِئَكػِة اْسػُجُدكا ِٔ َٛ ْذ ُقْمَىػا ِلْمَه قكلً: ]بالِقْدَحِْٓف الرقِٓب كاْلُهَعم ِ(،...إلِ كقكلً: ﴿َكاِ 
ٚ  ِإْبِميَس﴾  ...  َفَسَجُدكا ِإ

 .(123اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (11)
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 أبواب الّتصريف
 الباب األوؿ: حد  التصريف

ـ  ...إلخ[(1)قولً م  ْف كاىْت ِهَف الهبىياِت ِبَحَسِب التغمِٓب،   : ]التصريف  ع  َذَكَر ا٘عراَب، كا 
ك أسمكٌب ِهْف ُكُتِب  ََ ﴿قكلً تعالِ: ك -تعالِ –البٛغِة، كأهثاُؿ ذلَؾ كثٓرٌة فْ كٛـِ هللِا  ٌك َوََكَُْج ٌِ

ََ : ﴿، كقكل2ً) ) ﴾اىَْلاُِتِيَ  ََ اىَْغاةِرِي ََلنَِهثِ اْشُجُدوا ِِلَدَم فََصَجُدوا إَِّلا ، كقكلً: ﴿(3) ﴾ََكَُْج ٌِ ٍَ ْ َِا لِي ْ ِإَوذْ كُي
 . (4) ﴾إِةْيِيَس 

[:(5)قولً ً  بها يخرج  سوأ الهحدود  ف  يً كفيها بعدي استعهاُؿ )سكػ( هتصرَفًة: ف : ]أرد 
ًٛ( /ؽ ًٚ كفاع لِ جكاِز ذلؾ ذٌب الػزجػاجػ6ْ)هفعك ِد ، كأكثَر ِهَف (7)، كاختاري ابػػُف هػالػػؾٍ (6)أ/، كا  الشكٌا

                                                           

 .(125اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (1)
 [.12( ]التحريـ:2)
  .[ 83( ]اٖعراؼ:3)
ِئَكػِة اْسػُجُدكا 34( ]البقرة:4) َٛ ْذ ُقْمَىػا ِلْمَه [. ساقط فْ )ؾ(: هف قكلً: )بالِقْدَحِْٓف الرقِٓب كاْلُهَعم ِ(،...إلِ كقكلػً: ﴿َكاِ 

ٚ  ِإْبِميَس﴾ ـَ َفَسَجُدكا ِإ َد ِٔ  ... 
 .(126اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (5)
ؽ الىٍاكىػدؼ الزجػاجْ، أبػك القاسػـ: شػٓخ العربيػة فػْ عصػري. كلػد ٌػػ( عبد الرحهف بف إسحا337( الزجاجْ)ت6)

فْ ىٍاكىد، كىشأ فْ بغداد، كسكف دهشق كتكفْ فْ طبرية )هف بٛد الشػاـ( ىسػبتً إلػِ أبػْ إسػحاؽ الزجػاج. 
ر( فْ المغة، ك )شرح اٖلػف كالػٛـ لمهػازىْ(  لً: كتاب )الجهل الكبرػ(، ك)ا٘يضاح فْ عمل الىحك(، ك)الزٌا

ىاشػػػػر ا٘يضػػػػاح، ك)شػػػػرح خطبػػػػة أدب الكاتػػػػب(، ك)الهختػػػػرع( فػػػػْ القػػػػكافْ، ك)اٖهػػػػالْ(، ك)الٛهػػػػات(،  ذكػػػػري
 (.2/77ك)الهجالس( )هجالس العمهاء(، ك)ا٘بداؿ كالهعاقبة كالىظائر(. اىظر: السٓكطْ، بغية الكعاة )ج

، جهػاؿ الػدٓف: أحػد اٖئهػة فػْ ٌػػ( دمحم بف عبد هللا، ابف هالؾ الطائْ الجياىْ، أبػك عبػد هللا672( ابف هالؾ)ت7)
عمـك العربيػة. كلػد فػْ جيػاف )باٖىػدلس( كاىتقػل إلػِ دهشػق فتػكفْ فٍٓػا. أشػٍر كتبػً )اٖلفيػة( فػْ الىحػك، كلػً 

( فػػػْ الىحػػػك، ك)شػػػرحً(، ك)الضػػػرب فػػػْ هعرفػػػة لسػػػاف العػػػرب(، ك)الكافيػػػة كتكهٓػػػل الهقاصػػػد )تسػػػٍٓل الفكائػػػد
ا بػ)الخٛصة(، الهسهاة بػػ)اٖلفية(، ك)سػبؾ الشافية(، كأرجكزة فْ ىحك ثٛثة آٚؼ ب ٓت، ك)شرحٍا(، كاختصٌر

( فْ الىحك، ك)ٚهية اٖفعاؿ(، ك)عدة الحافع كعهدة الٛفع( رسالة، كشػرحٍا، ك)إٓجػاز  الهىظـك كفؾ الهختـك
د التكضػػيح(، ك)إكهػػاؿ ا٘عػػٛـ بهثمػػث الكػػٛـ(، ك)هجهػػكع( فيػػً  رسػػائل،  10التعريػػف( فػػْ الصػػرؼ، ك)شػػكٌا

حفة الهكدكد فػْ الهقصػكر كالههػدكد( هىظكهػة، ك)العػركض(، ك)اٚعتضػاد فػْ الفػرؽ بػٓف الظػاء كالضػاد( ك)ت
 (.1/130قصٓدة هف بحر البسيط عمِ ركؼ الظاء الهفتكحة. اىظر: السٓكطْ، بغية الكعاة )ج
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كالجهٍكِر: أى ٍا ظرُؼ هكاٍف هٛزـٌ لمى صِب، ٚ َٓخُرُج َعْف ذلَؾ  (1)عميً ىظًها كىثًرا، كهذٌُب سػػٓػػبػػكيػػً
ركرِة.  ٚ  فْ الض   إ

[(3): ]وبقولً(2)قولً و  ـ  الى ح  م  ًُ أْف ٌذا جكا : ليست  بإعراب  ع  ٍُ ٍر، كتكجٓ ٌب َعْف سؤاٍؿ ُهَقد 
ـُ أف   ؛ أؼ: بحَث الُهْعَرَباِت، كالَهبىياِت؛  قولً: ]ليست  بإعراٍب[ُيَقاَؿ: ٚ ُىَسمِّ ًِ ُْٓخِرُج )الى ْحَك( بأقساِه

ْمَزـُ ِهْف إخراجِ  ًُ ٚ دٚلَة لمُهعرباِت عمِ الَهبىياِت، كُكم َها ٚ دٚلَة لً عمِ شْء ٚ َٓ ًُ؛ َفَٓىتُج ٖى  ًِ إخراُج
ْمَزـُ ِهْف إخراِج الُهْعَرباِت إخراُج الَهبىياِت؛ فيككُف الحدُّ غَٓر هاىٍع لدخكِؿ الهبىياِت فيًِ  َٓ ٚ ًُ أى 
(4). 

و   ـ  الى ح  م  ، ك)بغيةالشريف( (5)قد اعترض فْ )شرح [قولً: ]وبقولً ليست  بإعراب  ع 

                                                           

ء، أبك بشر، الهمقب ب180( سػػٓػػبػػكيػػً)ت1) ػ)سػػٓػػبػػكيػػً(: إهػاـ الىحػاة، ٌػػ(: عهرك بف عثهاف بف قىبر الحارثْ بالٚك

كأكؿ هػػف بسػػط عمػػـ الىحػػك. كلػػد فػػْ إحػػدػ قػػرػ شػػٓراز، كقػػدـ البصػػرة، فمػػـز الخمٓػػل  بػػف أحهػػد ففاقػػً. كصػػىف 

كتابػػػػً الهسػػػػهِ: )كتػػػػاب سػػٓػػبػػكيػػػػػػً( فػػػػْ الىحػػػػك، لػػػػـ يصػػػػىع قبمػػػػً ٚك بعػػػػدي هثمػػػػً. كرحػػػػل إلػػػػِ بغػػػػداد، فىػػػػاظر 

ػـ. كعػاد إلػِ اٌٖػكاز فتػكفْ بٍػا، كقٓػل: كفاتػً 192ٌٌػ(. كأجازي الرشٓد)ت189الكسائْ)ت ػ( بعشػرة آٚؼ دٌر

، تػػكفْ شػػابًّا.  ًٛ كقبػػري بشػػٓراز. ككاىػػت فػػْ لسػػاىً حبسػػة. ك)سػػٓػػبػػكيػػػػً( بالفارسػػية رائحػػة التفػػاح. ككػػاف أىيًقػػا جهػػي

 (.3/463كفْ هكاف كفاتً كالسىة التْ هات بٍا خٛؼ. اىظر: ابف خمكاف، كفيات اٖعياف )ج

ـِ الى ْحػػِك( ٌػػذا جػػكاٌب َعػػْف سػػؤاؿ هقػػدر،...إلِ ( 2) سػػاقط فػػْ )ؾ(، ك)ـ(: هػػف قكلػػً: ]كبقكلػػً: ليسػػْت بػػإعراِب ِعْمػػ

 قكلً: فيككف الحد غٓر هاىع لدخكؿ الهبىيات فيً. 
 .(127اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (3)

ـِ الى ْحػػِك( ٌػػ4) ذا جػػكاٌب َعػػْف سػػؤاؿ هقػػدر،...إلِ قكلػػً: ( سػػاقط فػػْ )ؾ(: هػػف قكلػػً: ]كبقكلػػً: ليسػػْت بػػإعراِب ِعْمػػ

 فيككف الحد غٓر هاىع لدخكؿ الهبىيات فيً. 
ٓف ا٘سػػػتراباذؼ)ت5) : 11/143ٌػػػػ(،902ٌػػػػ(: ففػػػْ الضػػػكء الٛهػػػع، السػػػخاكؼ)ت715( لمشػػػريف السػػػٓد ركػػػف الػػػدِّ

ِّٓد الرُّْكف)ت ذا ها ذكري د. عبد الهقصػكد هحقػق: )شػرح الشػا715)شرح الشافية(، لمس  فية لمسػٓد الػركف(. ٌػ(، ٌك
ككػػػذلؾ ٚ يكػػػكف )شػػػرح الٍػػػادؼ(، لمزىجػػػاىْ، ٌػػػك )شػػػرح الشػػػريف(؛ الػػػذؼ ذكػػػري السػػػٓكطْ، فػػػْ بغيػػػة الكعػػػاة 

كر، َأكثػػر الجػػاربردؼ)ت655(: الزىجػػاىْ)ت2/122)ج ٍُ ػػاِدؼ( اْلَهْشػػ ٍَ ٌػػػ( هػػف الى ْقػػل 819ٌػػػػ( َصػػاحب )شػػرح اْل
ًُ ِفػػػْ )شػػػرح الشػػػافية(؛ ٖف ابػػػف جهاعػػػة ذكػػػري باسػػػـ ) شػػػرح الشػػػريف(. ككػػػذلؾ: هػػػا رآي الهحقػػػق: د. عبػػػد َعىػػػ

ٌػػػػػػػػػ(، لػػػػػػػػركف الػػػػػػػػدٓف 646الهقصػػػػػػػػكد دمحم عبػػػػػػػػد الهقصػػػػػػػػكد )رسػػػػػػػػالة الػػػػػػػػدكتكراي( هحقػػػػػػػػق: شػػػػػػػػرح الشػػػػػػػػافية)ت
 ٌػػػػ(: هفىػػػًدا ذلػػػؾ715(: أف )شػػػرح الشػػػريف(، لػػػركف الػػػدٓف ا٘سػػػتراباذؼ)ت1/136ٌػػػػ( )ج715ا٘سػػػتراباذؼ)ت

( صػػرؼ، 159سػػكبة إلػػِ أحػػد، كىسػػخة أخػػرػ بػػرقـ: )( صػػرؼ غٓػػر هى13بقكلػػً: "كقفػػت عمػػِ ىسػػخة بػػرقـ: )
هػػا ىسػػختاف هتطابقتػػاف تهػػاـ التطػػابق هػػع الىسػػخة التػػْ هعىػػا الهىسػػكبة لػػركف الػػدٓف.  هىسػػكبة لمسػػٓد الشػػريف، ٌك

( صػرؼ، إلػِ السػٓد الشػريف؛ حٓػث 159كبأدىِ تأهل تجد أف ثهة خطأ كاضػًحا فػْ ىسػبة الهخطكطػة رقػـ: )
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ـَ باٖصكِؿ التْ ُيْعَرُؼ بٍا البىاُء،: بأىعمِ تعريف الهصىف (1)الطالب( ًِ الِعْم ً غُٓر هاىٍع؛ لشهكِل

                                                                                                                                                                      

ػا  إىٍا لمسٓد ركف الدٓف. كأرجح= ٍَ أف ٌذي الىسخة لـ ٓدكف عمٍٓا عىكاىٍػا إٚ فػْ هرحمػة هتػأخرة، كأىٍػا قػد َتَهم َك
ٌػػػ( الػػذؼ كػػاف شػػغكًفا بػػاٚطٛع عمػػِ عمػػـ ركػػف الػػدٓف، كالػػذؼ صػػىف بعػػض 816السػػٓد الشػػريف الجرجػػاىْ)ت

ر آلػت ٌػػ( الهػذكك 816الحكاشْ عمِ بعض كتبً كػ)كتاب الكافية(، كبعد أف تكفْ السٓد الشػريف الجرجػاىْ)ت
َف عمٍٓػػا عىكاىٍػػا هىسػػكًبا إليػػً. كيؤيػػد ٌػػذا أف  ٌػػذي الىسػػخة كتبػػت فػػْ  إلػػِ غٓػػري؛ فظىٍػػا هػػف هصػػىفاتً ٌػػك، فػػَدك 

ٌػ(؛ أؼ: قبل كفاتً بعاهٓف، كتاريخ الىسخ ٌذا هدرج فْ هتف الكتاب 713حياة الهؤلف؛ حٓث إىٍا كتبت سىة)
ٌػ(؛ أؼ: كاف هيٛدي بعد 816ٌػ( كتكفْ سىة)740سىة) الجرجاىْبخط الىاسخ، عمِ حٓف كلد السٓد الشريف 

كتابػػة الىسػػخة بػػأكثر هػػف ربػػع قػػرف. كيؤكػػد أىػػً )ركػػف الػػدٓف(، ٚ )الشػػريف الجرجػػاىْ( قػػكؿ ابػػف جهاعػػة: )َكَهػػا 
ػػػاِرُح)ت ًِ الش  ػػػِريُف)ت746َعم ػػػَل ِبػػػ ًِ الش  ًُ ِإَلْيػػػ ٌػػػػ(، أهػػػا الشػػػريف الجرجػػػاىْ لػػػـ يسػػػبقً؛ فقػػػد تػػػكفْ 715ٌػػػػ( َسػػػَبَق

ػا ِفػْ 816سىة) ٍَ َٛ ُيْكػَرُي ُكُقكُع ؛ َف ًٛ ا َتْىَقِمُب إلِ َحْرٍؼ آَخَر َكػ)الَكاِك( َهْث ٍَ َى  ا هف الشريف، ٌك: )َكِٖ ٌػ(، كىقل ىصًّ
ػػػػػػَة الت ػػػػػػاِء(، كجػػػػػػدىاي عىػػػػػػد ركػػػػػػف الػػػػػػدٓف. تكثيقػػػػػػً: شػػػػػػرح شػػػػػػافية ابػػػػػػف الحاجػػػػػػب، ركػػػػػػف الػػػػػػدٓف  ٌَ الَكَسػػػػػػِط؛ َكِرا

دي لعبد القادر البغدادؼ 646شرح الشافية)ت. كفْ حاشية: 1/372ٌػ(،715اٚستراباذؼ)ت ٌػ(، هع شرح شكٌا
ٌػػػ(: )كالشػػريف الػػذؼ يشػػٓر إليػػً ٌػػك الشػػريف 686ٌػػػ( الرضػػْ ا٘سػػتراباذؼ)ت1093صػػاحب خزاىػػة اٖدب)ت

ػػك أحػػد شػػراح الشػػافية، كلػػيس ٌػػك الشػػريف الجرجػػاىْ)ت ٌػػػ(. اىظػػر: السػػخاكؼ، الضػػكء الٛهػػع 816الٍػػادؼ ٌك
(، كحاشية الرضْ، فْ: شرح الشافية، هع شػرح 1/136الدٓف، شرح الشافية )ج(، كهقدهة: ركف 11/143)ج

دي لمبغدادؼ صاحب خزاىة اٖدب )ج  (.2/24شكٌا
( تكػػرر اسػػػـ كتػػػاب )بغيػػػة الطالػػػب(، فػػػْ كتػػػب التػػػراجـ، فػػْ التصػػػريف، كالتػػػاريخ، كهػػػا تكػػػرر فػػػْ حاشػػػية ابػػػف 1)

ٌػػ( دمحم 686ف بػف هالػؾ(، الهعػركؼ بػػ)ابف الىػاظـ()تجهاعة، كبعد اٚسػتعراض، كالتتبػع تبػٓ َف أىػً لػػ)بدر الػدٓ
ػْ ابػف جهاعػة)ت ٌػػ(، تحػت 819ابف دمحم بف عبػد هللا بػف هالػؾ الطػائْ، أبػك عبػد هللا، كقػد صػّرح بػذلؾ الهحشِّ

 ٌػ(.646هسّهِ )شرح غريب تصريف ابف الحاجب)ت
ٌػ(. إٚ أىً اختمػف فػْ سػىة 880ت*بغية الطالب كهىية الراغب عمِ هقدهة ابف الحاجب، أحهد بف دمحم الخالدؼ)

 فٍػػػرس هخطكطػػػات –ٌػػػػ(، كفػػػْ خزاىػػػة التػػػراث 1115كفاتػػػً؛ ففػػػْ الهمحػػػق بالبػػػدر الطػػػالع، أىػػػً تػػػكفْ سػػػىة)ت
ٌػػػػ(. 880ٌػػػػ(، كفػػػْ اٖعػػػٛـ لمزركمػػػْ، كهعجػػػـ الهػػػؤلفٓف أىػػػً تػػػكفْ: )ت1034(: أىػػػً تػػػكفْ: )ت77/826)

 ف يككف ٌك الهقصكد عىد ابف جهاعة.ٌػ(،؛ لقرب الهؤلف هىً؛ فيستبعد أ1115كالهرجح أىً: )ت
ىػػػاؾ: )بغيػػػػة الطالػػػب فػػػػْ الػػػػرد عمػػػِ تصػػػػريف ابػػػػف الحاجػػػب)ت ٌػػػػػ(، رسػػػػالة 711ٌػػػػػ(، ٚبػػػػف هىظػػػكر)ت646*ٌك

 هاجستٓر، لحسف أحهد عثهاف، فْ جاهعة أـ القرػ. 
ب( ضػػػػػػػػػػهف هجهكعػػػػػػػػػػة، ٚبػػػػػػػػػػف  23265*ك)بغيػػػػػػػػػػة الطالػػػػػػػػػػب ٖعػػػػػػػػػػز الهطالػػػػػػػػػػب( رسػػػػػػػػػػالة فػػػػػػػػػػْ دار الكتػػػػػػػػػػب )

 دمحم بف أحهد بف الحمبْ البسطاهْ، شهس الدٓف ابف اٖطعاىْ. ٌػػ(807اٖطعاىْ)ت
 . هستبعد زهىيًّاٌػػ( 899ابف زكرؼ)ت ،*ك)بغية الطالب فْ شرح عقٓدة ابف الحاجب(
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هىاًدػ ىحك: )يا زيُد(،  (3)التبرئة، ىحك: ٚ رجَل، كككِف الهفرِد الهعرفةِ  (2)الىكرِة اسًها لػ)ٚ( (1)ِلَككفِ 
ـِ هقطكًعا عف ا٘ضافِة لفًظا َْ َرتُْو ﴿ ىحك: ،كككِف اٚس ْمُر ٌِ

َ
ِ اْْل ـِ  ,(4) ﴾هلِلا كغِٓرٌا هه ا ٌك ِهْف )ِعْم

، (5)إلِ دفِعًِ  الى ْحِك(؛ فأشار الشارحُ  ًِ ـُ الى ْحِك بأقساِه ؛ بأف  الهراَد ِهَف ا٘عراِب فْ التعريِف ِعْم
ك هٍجكٌر فْ كاستكضح لصحِة ٌذا ا٘ط ِٛؽ بَها حكاُي، كله ا َكَرَد أّف ا٘طَٛؽ الهذككَر َهَجاٌز، ٌك

ًُ الُهَصىِّفُ  ْ ها قال ُي بأف  القريىَة هكجكدٌة، ٌك ِؿ الكتاِب. التعريفاِت ِهْف غِٓر َقريىٍة. َرد   فْ أك 

 ًِ ـَ التصريِف( هتقابٛف هكافقاِف ِلَها هر  َعْف )شرح ثـ ظاٌُر كِٛه ـَ الى حِك(، ك)عم أّف )عم
: )الهفتاح و  (، كقد صر َح كثٌٓر بأف  ـ  الى ح  م  ـُ ا٘عراِب(، كأخُر ع  ٌَُها )ِعْم ( هشتهٌل عمِ ىكعٓف: أحُد

ـُ ىكعاف:  )ِعمْ  ـِ العربي ِة، كتمؾ اٖحكا ـِ الَكِم ـَ الى ْحِك ُهشتِهٌل عمِ أحكا ـُ الت ْصِريِف(. قالكا: كذلؾ أّف ِعْم
ـُ الت ْصِريِف(. كالتركٓبي ةُ  ،إفرادي ٌة كتركٓبي ٌة، فا٘فراديُّة ـُ ا٘عراِب(؛ كلذلؾ ُيقاُؿ فْ  ،ٌْ: )ِعْم ٌْ: )ِعْم

ـِ التركٓبي ِة  (: ِعْمـٌ حدّ  الى حو  ) ـِ العربي ِة، إفراًدا كتركًٓبا. قالكا: كُأْطِمَق عمِ اٖحكا ـُ الَكِم ُيعَرُؼ بً أحكا
ٍّْ تغمًٓبا. اىتٍِ .  ـُ ا٘عراِب(، كهىٍا ها ٌك غُٓر إعراب  )ِعْم

ك ظاٌُر عبارِة الُهَصىِّفِ  سػػٓػػبػػكيػػً كُىِقَل عف الهتقدهَٓف، كهىٍـ ًُ، ٌك  . فمك عب ر الشارحُ ها ُٓكاِفُق
ـِ الى ْحِك(؛ لكافَق ذلَؾ. ـِ ا٘عراِب( بدَؿ )ِعْم  بػ)ِعْم

ار  (6)قولً [: ]فاىدفع  اعتراض  بعض  الش  يف  فإْف قَٓل: ها ذكَرُي لـ َٓدفِع اٚعتراَض؛ ٖف   ح 
رادُة جهيِع الى ْحِك، كلكف  ٌذا ا٘طَٛؽ  الهعترَض يقكُؿ: )غايُة ها َذكرُت أْف َيِصح  إطُٛؽ ا٘عراِب، كا 

ًُ صحيٌح، بأْف ُيقاَؿ: )الى ْحكُ  ـُ؛ ٖف  ىفَي ليس بإعراٍب  حقيقٌة أك هجاز. إْف ُقْمَت: حقيقٌة؛ فٛ ُىَسمِّ
ـٌ، (7)َفَحْسبُ  ْف ُقْمَت: )هجاٌز(. َفُهَسم  ًُ، كا  ّف ا٘عراَب بعُض الى ْحِك فٛ يككُف ُكم  ، بل إعراٌب كبىاٌء، ٖك

                                                           

 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )كَككف(.1)
 ( فْ الىسخة )ط(: )اسها ٚ(. كفْ )ؾ(، ك)ـ(: )اسًها لػ)ٚ(. 2)
 ( فْ )ـ(: )الهعرؼ(.3)
 [.31( ]الرعد:4)
(5.) ًِ  ( فْ )ط(: )رفِع

كأكرد عميً بعض الشارحٓف(... ليس هكجكًدا فْ ىسخة )ؾ(، ك)ـ(، كأف  ذلؾ ٓؤكد كجكد )قكلً: ( هف ٌىا إلِ 6)

 ىسخة رابعة، أك ىسخ أخر. 

بٓدؼ، تاج الع7) ّـِ كَحْسُب. الز  اُء، كُبِىَْٓت عمِ الض  ٍَ ٌَا: اْٚىِت  (.20/37ركس )ج( َقاَؿ سػػٓػػبػػكيػػً: َقُط هعىا



231 
 

ًُ هجاٌز هشٍكٌر بٓف  ًُ بأى  كلكْف ٓجُب اٚحتراُز فْ الحدكِد عِف اٖلفاِظ الهجازيِة، كيهكُف أْف َُٓجاَب َعْى
 .(1)ِل ها ذكَرُي ِهفَ اٚستعهاِؿ؛ فيككُف كالحقيقِة الُعْرِفي ِة )ض(عمهاِء العربيِة بدلٓ

[(2)قولً د  د  ي ش  و  ش  ـُ راجٌع إلِ أبىيِة الَكِمـِ  : ]ى ح  ( ٌك ا٘دغا اسِ فْ ىَ  فالتغُٓٓر الذؼ فْ )َشد  َيُشدُّ ٍَ . 

ط م ق   و  ا ى  ـْ أف  َأصَل اىطَمَق: )اىطِمْق( بكسر  [قولً: ]ى ح  كا َكاْعَم ٍُ )الٛـ(، كسككف )القاؼ(، فَشب 
)اىطِمْق( بػ)َكِتْف(؛ َفَأْسَكُىكا )ٚهً( فالتقِ ساكىاف؛ فحر ُككا )القاؼ(، كفتحكا اتِّباًعا؛ لحركة قرب 

ْ فتحة )الطاء(.  الهتحركات، ٌك

ـِ. : ]ليس راجًعا إلى ب ى اء  الكمهة [(3)قولً ْ استراحُة الُهَتَكمِّ  بل إلِ اٖحكاِؿ، ٌك

ً  بعض  الشارحيف[ق ًُ بأف  تغَٓٓر البىيِة فْ الشريف  ٌك  ولً: ]وأورد  عمي ، كقد ُأِجَٓب عْى
ـِ َٚ ِهَف الكقِف، كقد َذَكَر أف  ا٘دغاـَ  قد يككف راجًعا  الَكْقِف بتضعِٓف أِخِر إّىها حصَل ِهَف ا٘دغا

ـَ أف  الكقَف ِهَف اٖحكاِؿ هطمًقا. اىتٍِ.   إلِ اٖبىيِة؛ َفُعِم

                                                           

( )ض(. ٌػْ )ص( قبػل ىػص هػتف اٖصػػل. ثػـ يػأتْ بالشػرح، كلكػف دكف حػػرؼ )ش(، عمػِ عػادة الشػراح فػػْ 1)

طريقػة الفصػل فصػل ىػص الهػتف اٖصػمْ عػف الشػرح بحػرؼ )ش(. حتػِ أف ابػف جهاعػة فعػل ذلػؾ فػْ شػرح 

ح القَاعد الصغرُ الهقاصد فْ شرٌػػ( كهػا كّضػح ذلػؾ هحّقػق: )كتػاب 761القكاعد الصػغرػ ٚبػف ٌشػاـ)ت

تحقٓق:  ـ. 2007ْ الش ِافعْ.ػػػز الدٓو بو جهاعة الكىاىػػد اهللا عػػػبْ عبٌػػ(، 761ٖالىحػك(، ٚبػف ٌشػػاـ)تفْ 

 قسن المغة العربٓة. كمٓة أداب. فمسطٓو.ؿ. جاهعة الخمٓ)د. ط(. د. الشَٓكْ ٌشان هحهد عَاد. 

 .(128اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (2)

 .129ر السابق، صاىظر: الهصد (3)
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ـِ الهصطمِح (2)؛ ّٖف تضعَٓف آِخر، ىحك: )َجْعَفرٍ (1)كليس بشْء ( فْ الكقف ليس هف ا٘دغا
ِي عميً ـِ ِصْدِؽ َحدِّ هخرج كاحد  ؛ إذ ٌك كها سيأتْ أف يأتْ بحرفٓف: ساكف فهتحرؾ هف(3)الهراِد؛ ِلَعَد

  ٚ ًكا. (4)هف غٓر فصل، كالحرؼ الثاىْ فيها ُذِكَر ٚ يككُف إ  ُهَتَحرِّ

[؛(5)قولً ر  ق ف  بتضعيف  اآلخ  و الو  ٖف  فيً تغًٓٓرا فْ الحرِؼ ٚ فْ الحركِة، كُكلُّ  : ]ٌو
ذا صادٌؽ فْ ىحك: )َجعَ  ـِ ٚ ِهْف أحكاِلٍا، ٌك َفٍر( إذا ُكِقَف تغٍٓٓر فْ الحرِؼ فٍك ِهْف أبىيِة الَكِم

بالت ضعِٓف. كِلقائٍل أْف يقكَؿ: إذا ُكِقَف عمِ )َجَعَفٍر( بغٓر التضعِٓف فٍك ٓرجُع إلِ اٖبىيِة؛ ٖف  
ذا البىاُء غُٓر  ذا ُكِقَف عميً بالتضعِٓف فيككُف َفعَمل  بثٛث )ٚهات(، ٌك ًٛ بػ)اّلٛهٓف(، كا  )َجْعَفًرا( َفَعَم

ـِ ٚ ِهَف الكقِف، كقد ُذِكَر البىاِء اٖكِؿ؟ كيهكُف أ ًُ بأف  تغَٓٓر البىيِة إى ها َحَصَل ِهَف ا٘دغا ْف َُٓجاَب عى
ـَ أف  الكقَف ِهَف اٖحكاِؿ ُهطمًقا. ـَ قد يككُف راجًعا إلِ اٖبىيِة؛ فُعِم  أف  ا٘دغا

ـُ كػػذلؾ؛ أؼ: ِهػػْف حٓػػُث زيػػادُة )ٚ : ]وفيػػً ىظػػر[:(6)قولػػً ـ( ثالػػث ٖى ػػً ِهػػْف حٓػػُث ا٘دغػػا
ـِ.   ليس كذلؾ هف باِب ا٘دغا

ًّٛ هػػف أحكػػاـ ا٘دغػػاـ، كأحكػػاـ  (7)تقريػػُريُ  قولػػً: ]وفيػػً ىظػػر[ َر أّف كػػ هكضػػًحا أى ػػً قػػد تقػػر 
كمهتػػٓف إلػػِ  (9)فػػْ كمهػػة كاحػػدة إلػػِ اٖبىيػػة، كهػػا كػػاف هػػف (8)التقػػاء السػػاكىٓف ٓرجػػع هػػا كػػاف هىػػً

 ة أك كمهتٓف؛ فعمِ قياس ذلؾ ٓىبغْ أْف ٚهف غٓر تبعيض فيها كاف هىٍها هف كمه (10)أحكالٍا

                                                           

 ( فْ )ـ(: )ليس بشْء(.(1
ػػك عمػـٌ عمػِ كزف الفعػػل الهاضػْ)َفْعَمَل( ؟! )جعفػر( لػػيس 2) ( ُرب  سػائٍل: يسػأؿ، كيقػكؿ: لهػػاذا ىّكىػت )جعفػًرا(، ٌك

ههىكًعا هف الصرؼ؛ فٍك لػيس فيػً إٚ  العمهي ػة، كلػيس عمػِ كزف الفعػل، فػكزف الفعػل الػذؼ يهىػع هػف الصػرؼ 
تص باٖفعػػاؿ، كأهػػا )جعفػػر( فقػػد ىػػص الىحػػاة عمػػِ أىػػً لػػيس بههىػػكع ٖف كزىػػً )َفْعَمػػَل( كزف ٌػػك الػػكزف الهخػػ

(، كاٖىبارؼ: أبػك البركػات، ا٘ىصػاؼ 2/202هشترؾ بٓف اٖسهاء كاٖفعاؿ. اىظر: ابف جىْ، الخصائص )ج
 (.2/417فْ هسائل الخٛؼ )ج

 ( فْ )ـ(: )لعدـ صدقً عميً(.(3
 )ـ(.( )إٚ(: ساقط فْ )ؾ(، ك4)
ـُ 5) ك الَكْقُف بتضعِٓف أِخِر(؛ ٖف  فيػً تغٓٓػًرا... إلػِ قكلػً: )كفيػً ىظػر(: ٖى ػً ِهػْف حٓػُث ا٘دغػا ( هف قكلً: )ٌك

ـِ. ساقط فْ )ؾ(.  كذلؾ؛ أؼ: ِهْف حُٓث زيادُة )ٚـ( ثالث ليس كذلؾ هف باِب ا٘دغا
 .(130اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (6)
 (.( فْ )ؾ(: )تقدٓري7)
 ( فْ )ـ(: التقاء الساكىٓف كثٓر ٓرجع ها كاف هىً. كفْ )ط(:  )ٓرجع هىً ها كاف(.8)

 ( فْ )ـ(: )فْ كمهتٓف(.(9
ا(.(10  ( فْ )ـ(: )أخرٌا
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ذا َبَطَل الكقفُ  ًَ عمِ ذلؾ الهكرِد اختياُر أّف الجهيَع راجػٌع  (1)ُيَفر َؽ فْ الكقف إذ ٌك تحّكـ، كا  َتَكج 
ِؿ؛ حٓػػُث كافػػَق فػػْ رجػػكع الكقػػِف بالسػػككِف،  ػػا، كقػػِد اعتػػرَؼ بفسػػاِد اٖك  ٍَ إلػػِ اٖبىيػػِة أك إلػػِ أحكاِل

 إلٍٓا. -أيضاً  –حكاؿ فمزهً اٚعتراؼ برجكع التضعٓف كأخكيً إلِ اٖ

[(2)قولػػً ر  ػػو  ف  التغييػػر  فػػي بعػػض  الص  ٍر.  : ]وال أث ػػر  ل ك ػػو  ٌػػذا جػػكاٌب َعػػْف سػػؤاٍؿ ُهَقػػد 
ػْ راجػٌع إلػِ البىيػة،  ًُ: أْف ُيقاَؿ: التغُٓٓر فْ )َجْعَفٍر( بالتضػعٓف ِعْىػَد الكقػِف بػالحرِؼ، ٌك ٍُ كَتكِجٓ

ًٛ بٓف الصكرتٓف.  كفْ )َجْعَفٍر(  بسككف الٛـ بالحركة فيككُف الفرُؽ حاص

بالحركاِت ٚ ُْٓخِرُج  كفيً ىظر؛ ٖف  ا٘عراَب سكاٌء كاَف بالحركِؼ أكْ  قولً: ]إذ  اإلعراب  أعـ [,
، فا ِّْ ِّْ إلِ الخهاس ـَ ِهْف بىاٍء إلِ بىاٍء، كتضعٓف أِخر ُْٓخِرُج )َجْعَفًرا( ِهَف الرُّباع لتضعُٓف يككُف الَكِم

 هف اٖبىيِة، كا٘عراُب ِهَف اٖحكاِؿ ُهطمًقا. ض.

] ًٛ فْ أحكاؿ  قولً: ]أو بالحروؼ  َٛ يككُف داخ فإْف كاَف التغُٓٓر بالحركِؼ راجًعا إلِ اٖبىيِة َف
ـْ  -بالحركات  -اٖبىية؛ فٓىبغْ أف يقكلكا: )ا٘عراب(  ٍُ يقكلكف:  داِخٌل فْ أحكاؿ اٖبىيِة، كلكى 

  .(3)٘عراُب داِخٌل فْ اٖحكاِؿ ُهطمًقا()ا

ًيا (4)قولً وا تأسّ  ر  ى اي  كها ذ ك  ر  ف  كاف  ى ظ ر  سىذكر ي, ل ك ف  ذ ك  ى ا, وا  ر  : ]وفي بعض  ها ذ ك 
، ككذا جكاُب الشرِط، (5)ٓجكز أْف يككَف الظ رُؼ خبًرا لهبتدٍإ هحذكٍؼ، كيككف خبر كاف هحذكًفا بٍـ[:

ِؿ  ها ذكرىا ىظرٌ  كالتقدٓر: )كفْ بعضِ  ْف كاف فيً َىَظٌر سىذكُرُي فٛ َبْأَس(؛ فُحِذَؼ هف أك  سىذكُرُي، كا 
الهذككر، كفْ )كاف(  ب/6/ؽ الكٛـِ؛ لدٚلة آخِري عمِ الهحذكؼ، كبالعكس. كقٓل الهبتدأ: )َىَظٌر(

ْ تاّهة. كالهعىِ: كفْ بعض ها ذكرىا الهذككر ْف كاف؛ أؼ(6)ضهٓر راجع لمبعض، ٌك : كجدىا، ، كا 
، كتٍٓئُة العاهِل لمعهِل، ثـ ِعِٓف، َهَع إهكاِف العاهِل القكؼِّ كقمىاي ىظر. اىتٍِ. كفيً إعهاُؿ العاهِل الض 

                                                           

 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )الفرُؽ(.1)
ٍر... إلػِ.2) ػَكِر( ٌػذا جػكاٌب َعػْف سػؤاٍؿ ُهَقػد  ـْ يقكلػكف: ( هف قكلػً: )ٚك أثَػَر ِلَكػْكِف التغٓٓػِر فػْ بعػِض الصِّ ٍُ .. كلكػى 

 )ا٘عراُب داِخٌل فْ اٖحكاِؿ ُهطمًقا(.  ساقط هف )ؾ(.
ـْ يقكلػكف: 3) ٍُ ٍر... إلػِ... كلكػى  ػَكِر( ٌػذا جػكاٌب َعػْف سػؤاٍؿ ُهَقػد  ( هف قكلػً: )ٚك أثَػَر ِلَكػْكِف التغٓٓػِر فػْ بعػِض الصِّ

 )ا٘عراُب داِخٌل فْ اٖحكاِؿ ُهطمًقا(.  ساقط هف )ؾ(.
 .(131ر: شآٌف، هجهكعة الشافية )صاىظ (4)
 ( )كيككف خبر كاف هحذكًفا(، ساقط هف )ط(.5)
 ( )الهذككر( ساقط فْ )ط(.6)
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 :ْ ٚ  فْ ضركرٍة، أك قمٍٓل هف الكٛـ، كالهراُد ٌىا بالتأسِّ ًُ عىً، ككل  هىٍها غُٓر جائٍز إ َقَطَع
 كالضـ؛ أؼ: قدكة. (1)( بالكسر)اٚقتداُء(. ُيقاُؿ: )لْ فْ ُفٍٛف ُأْسَكةٌ 

ف  أفاد[:(2)قولً ( ٌاٌىا. تقدٓري: إّف زياَدَة  : ]وا  ٌذا كهثُمً: عطًفا عمِ هقّدر )ٌك خبُر )إف 
ْف أفاد.  قكلً: )]أحكاؿ( أخّل ِهْف كجً، كاِ 

ري[  ـ  إلى آخ  ا( لمكمـ، كفْ  قولً: ]إف  أ ريد  بأبىية  الك م  ٌر ٌا كجكٌا الضهٓر فْ )هكادِّ
 كيجكُز كسُر الٍاِء.(4)لٗبىية، ككذا ضهٓر )ٌْ(، ك)الٍٓئة، كالحاؿ( كاحٌد  (3)رجٍا()هخ

[(5)قولً ؤ  عمى الكمهات  ه ف  الٍيئات  واألحواؿ  يد  ها ي ط ر  ف  أ ر  فإْف قٓل: إذا كاف الهراُد  : ]وا 
ـِ ٌْ اٖحكاَؿ فها الحاجُة إلِ ِذْكِر اٖحكاِؿ عىد ذكِر اٖب ـَ أف  الهراَد هف هف أبىيِة الَكِم ىيِة، قمىا ِلُيْعَم

ـِ كغِٓرٌا؛ إذ لك قاؿ ُث إى ٍا لمكم ٌة ِهْف َحْٓ ك اٖحكاُؿ؛ ٖى ٍا عاه  ُـّ فقط، ٌك : (6)التصريِف ٌك اٖهُر العا
؛ أؼ: اٖ ـَ أف  الهراَد ِهَف الت صريِف ٌك اٖهُر الَخاصُّ ـِ ِهْف غِٓر ِذْكِر اٖحكاِؿ؛ لُتُكٌِّ حكاُؿ َهَع أبىيُة الكم

ًُ ليس كذلؾ بل الهراد ٌك اٖحكاُؿ ِهَف  ٌَِر( يعىْ: )اٖبىيَة(؛ ٖى ٍا أحكاٌؿ أيًضا. كلكى  ِة(، ك)الَجْك )الهاد 
. ّـِ إلِ الخاّصِ ٌَِر( فيككُف ا٘ضافُة ِهْف باِب إضافِة العا ِة كالَجْك  اٖبىيِة َهَع َقْطِع الى َظِر َعِف )الهاد 

ـ [قولً: ]فٍي ىفس  أح ًُ إذا كاىِت اٖبىيُة ىفَس اٖحكاؿِ  واؿ  أبىية  الك م  ْمَزـُ  (7)كفيً َىَظٌر؛ ٖى  َفَٓ
، كقاؿ: ا٘ضافُة فيً كها فْ)شجر أراؾ(؛ فيككف تىاقًضا ًِ  .  (8)إضافُة الشْء إلِ ىفِس

                                                           

 ( فْ )ؾ(: يقاؿ: )لْ ُفٍٛف ُأْسَكٌة(، كأسكة بالكسر...1)
ْف أفاد. ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(.2) ْف أفاد(: ٌذا كهثمً... إلِ ... كاِ   ( هف قكلً: ]كا 
ا(، كفْ )ط(: )بخركجٍا(.( فْ الىسخة )ؾ(: )3)  هخرجٍا(، كفْ )ـ( )ىحٌك

 ( )كيجكُز كسُر الٍاِء( ساقط فْ )ـ(.(4
ْف ُأِريَد ها يطرؤ عمِ الكمهات هف الٍٓئات كاٖحػكاؿ( فػإْف قٓػل:.. إلػِ... كهػا فْ)شػجر أراؾ(؛ 5) ( هف قكلً: )كا 

 فيككف تىاقًضا. ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(.
 .(132صاىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية ) (6)
ػْ بػػ)ىفس( هضػافة، كلػػـ يػأِت بٍػا تككٓػًدا لفظيًّػا( 7)  التككٓػػد غٓػر فػْ الػىفس اسػتعهاؿ كيكػػكف  .أتػِ الشػارح كالهحشِّ

 اٚصػطٛحْ التككٓػد ىطػاؽ فػْ تػدخل أف دكف  لمتككٓػد اسػتعهالٍا -أيًضػا – يكػكف  كهػا فصػيًحا، الذات بهعىِ
: العػػرب عػػف سػػٓبكيً حكػػاي بهػػا هستشػػًٍدا سػػتعهاؿاٚ ٌػػذا الهصػػرؼ  المغػػة هجهػػع أجػػاز كقػػد فصػػيًحا، (الىحػػكؼ )
 فػػْ عمهػػً كزف  فػػْ الترجهػػة ىفػػس فػػْ بياىػػً يكػػكف  أف لمترجهػػاف بػػد ٚ): الجػػاحع كبقػػكؿ ،(الجبػػل بػػىفس ىزلػػت)

 هعجػػػػـ(، كعهػػػر، أحهػػػػد هختػػػار، 54/ 1(، كالجػػػػاحع، الحٓػػػكاف )379/ 2سػػػػٓبكيً، الكتػػػاب ) .(الهعرفػػػة ىفػػػس
 . (764/ 1) المغكؼ  الصكاب

 قدٓر: يككف ٌذا الكٛـُ هتىاقًضا.( الت8)
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ر ي [(1)قولً ـ  إلى آخ  ا ك  : ]الهراد  بأبىية  الك م  ٍَ ا كَحَرَكاِت ٍَ ا( كفْ )لٍا( الضهُٓر فْ )حركِف ٍَ َسَكَىاِت
ا[لٗلفاظ، كفْ الهكضكعِة لمحركِؼ كالحركاِت كالسكىاِت، ككذا فْ   ٍ ى  و  كاحترز  .قولً: ]باعتبار  ك 

، كىحِكِي.  ِّْ  بٍذا اٚعتبار عف ا٘عراِب الحرف

ـ [(2)قولً َْٖكَلِ أْف ُيَقاَؿ: البىيُة: عبارٌة َعِف اْعِتَبارِ  : ]الهراد  بأبىية  الك م  حركٍؼ  (3)كا
ى ها كاف أكلِ؛ ٖف  الهصدَر عىَد اْبِف  َكَىاِت فٍٓا، كا  ِر اعتباِر الحركاِت كالس  ا، ِهْف َغْٓ ٍَ هخصكصٍة كتأليَف

ْرِح كالَهْتِف،  هف أحكاِؿ اٖبىيِة كِبَتَحقُِّق الشارحِ  الَحػػاِجػػبِ  خاِرٌج َعْف تعريِف اٖبىيِة فٓمَزـُ الهخالفُة بَٓف الش 
ٓفِ  ىا ُرْكِف الدِّ  . -رحهً هللا  - (4) ٌذا هسهكٌع ِهْف هٚك

هكضكعًة لتمَؾ  اٌز َعِف الحركِؼ كالحركاِت ا٘عرابي ِة؛ ٖى ٍا ليسْت احتر  قولً: ]الهوضوعة لٍا[
 . (5)اٖلفاِظ ىحك: )زيداف كزيدكف( فْ الر فِع فكذلؾ فْ الى ْصِب كالَجرِّ 

ق يق  إلى آخر ي [(6)قولً فْ الشرِح  قد ُيقاُؿ: إف  ُهَراَد الهصىفِ  : ]ويظٍر  لؾ هف ٌذا الت ح 
َدَة ِهْف  الهىسكِب إليً، كغِٓري هف الشارحٓف: باٖبىية لِك اْقُتِصَر عمٍٓا فْ التعريِف ليس الكمهَة الهجر 
ـِ التصريِف بل ٌْ باعتبار ٌٓئاِتٍا الحاصمِة لٍا فْ ىفِسٍا؛ أؼ:  َحُْٓث ٌْ لظٍكِر أى ٍا ليسْت ِهْف ِعْم

ِة عمٍٓا هف كمهٍة أخرػ، أك ٖجِل الكقِف، كَىْحِك ذلؾ؛ فمٍـ حٓىئٍذ أف يقكلكا: كاف الت عريُف غُٓر الطارئ
يشهُل بعَض الهسائِل، كَيْخُرُج عف بعِضٍا؛ َفِزيَد فيً َلْفُع اٖحكاِؿ؛ ٘دخاِؿ ذلؾ البعِض فدخَل، كلـ 

َؿ؛ ٖى ً أيًضا راجٌع إلٍٓا َٖك  ُْٓخِرِج ا
لِ اٖبىيِة (7) باعتباريف، كعمِ ٌذا ٓتفُق فْ الهآِؿ كُٛهٍـ، كها ، كا 

ًُ الشارحُ  ٚك ُٓىافْ حق َق
 أ/ سيأتْ فْ الهتف. َفْمَُٓتَأه ْل.7ها /ؽ (8)

                                                           

ا(، ساقط فْ )ـ(.(1 ٍَ ا كَسَكَىاِت ٍَ ا كَحَرَكاِت ٍَ ـِ إلِ آِخِرِي( الضهُٓر فْ )حركِف  ( قكلً: ]الهراُد بأبىيِة الَكِم
( هف قكلً: ]الهراد بأبىية الكمـ( كاٖكلِ أف يقاؿ... إلِ ... )فػْ الرفػع فكػذلؾ فػْ الىصػب كالجػر(. سػاقط هػف 2)

 ـ(.)ؾ(، ك)
 .ٌكذا فْ ىص حاشية ابف جهاعة( 3)
ٌػ( حسف بف دمحم بف شرؼ شاي الحسٓىْ اٖستراباذؼ، ركف الدٓف: عالـ 715( )ركف الدٓف(: ابف شرؼ شاي)ت4)

الهكصػػل فػػْ عصػػري. تػػكفْ بٍػػا. هػػف كتبػػً )شػػرح هختصػػر ابػػف الحاجػػب(، ك)شػػرح الحػػاكؼ الصػػغٓر( فػػْ فقػػً 
تػػػاب )هػػػرآة الشػػػفا( فػػػْ الطػػػب. اىظػػػر: ابػػػف حجػػػر، الػػػدرر الكاهىػػػة الشػػػافعية، لمقزكيىػػػْ، ك)شػػػرح الحهاسػػػة( كك

 (.1/22(، كركف الدٓف، شرح الشافية )ج2/118)ج
( هف قكلً: ]الهراد بأبىية الكمـ( كاٖكلِ أف يقاؿ... إلِ ...) فػْ الرفػع فكػذلؾ فػْ الىصػب كالجػر(. سػاقط هػف 5)

 )ؾ(.
 .(133اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (6)
 (، ك)ط(: )راجع إلِ اٖحكاؿ؛ فٍك راجع إلٍٓا(.( فْ )ـ7) 
 ( فْ )ط(: )ٚ ُٓىافْ(.8)
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 )ها( فيً هصدرّية؛ أؼ: لتهثٓمٍـ. قولً: ]له ا هث موا لً[

ٚ ُيقاُؿ: ٌذا إذا كاف الهضاُؼ كالهضاُؼ  [: ]ال يقتضي اإلسىاد  إلى الهضاؼ  إليً(1)قولً
، كأه ا لك كاىت ا٘ضافة كها فْ )شجر أراؾ(، ك)هسجِد الجاهِع(، ك)جاىِب  ًِ  إليً هتغآريف هعى
ها عَٓف ا٘سىاِد إلِ أَخِر؛ ٖف  أحَدٌها عُٓف أَخِر؛ ٖى ا  ٌِ ـَ لكاَف ا٘سىاُد إلِ أحِد ( كها َتقد  ِّْ الغرب

َرُي الشارحُ ىقكؿ ٌذا ا٘ ُهَسم ًها، كحٓىئٍذ هعىِ )أحكاِؿ أبىيِة  ٓراُد عمِ تقدِٓر أْف يككَف ٌذا التحقُٓق الذؼ قر 
ـِ( عمِ ها ٚ َْٓخَفِ فٛ َيككُف ا٘سىاُد إلِ أحِدٌها إسىاًدا إلِ أَخِر.  ـِ( غُٓر هعىِ )أبىيِة الكم الكم

 ض.

ر ي [قولً: ]بها ق   ٚ  بعَد هعرفِة ذلؾ  ؛يل  أف  ك ل  أصٍل إلى آخ  ٖف  حاَؿ الشْء ٚ ُيْعَرُؼ إ
َفِة َتستمزـُ هعرفَة  ـِ بالهكصكِؼ، كُأِجَٓب بأف  هعرفَة الصِّ ـَ بالصفِة هكقكٌؼ عمِ الِعْم الشْء؛ ٖف  الِعْم

ـَ ٚ ٓجكُز أف ًُ سمهىا، كلكْف ِل ـٍ  الهكصكِؼ بكجًٍ ٚ يككُف حقيقُت ـُ أك ٚ فْ ِعْم يككَف الهكصكُؼ ُيْعَم
ـِ  ـَ بالهكصكِؼ، كلكْف ٚ ِهْف ٌذا العم ـُ بالصفِة العم ٍر؛ َفْيستمِزـُ الِعْم ـٍ هتأخِّ ًُ فْ ِعْم ـٍ لـ ُيْعَرْؼ ِصَفُت ُهَتَقدِّ

ـِ. ض.  ـِ الُهَتَقدِّ ِر، بل ِهَف الِعْم  الهتأخِّ

ِر صفِة الشْء تصكُرُي ٚ َهحالَة، دَفَع ٌذا الهىُع بأى قولً: ]ألّىً ههىوع[   ً ٓمـز هف َتَصكُّ
ًِ َجهًعا،  ًُ: الكقُف عمِ )هساجد( ٚ َيستمِزـُ هعرفَة ككِى . هثاُل ًِ ، كحقيقِت ًِ ٓ ِت ٌِ ـُ بها مزـُ الِعْم َٓ ٚ ًُ كُأجَٓب بأى 

ّىها َيستمِزـُ  ًِ عمِ ِزَىِة )ِفَعاِلل( كغِٓر َذلَؾ، كا  ًِ جهَع َتْكِسٍٓر، كككِى َرُي فقط. ك)التصريُف( عمِ  كككِى َتَصكُّ
ُرٌَا.  ها ذٌبكا إليً هعرفُة أحكاِؿ اٖبىيِة كهعرفُة اٖبىيِة ٚ َتَصكُّ

لجكاِز أْف يككَف هعمكهًة بالبدٍِٓة أك لغِٓر ذلَؾ. غايُة ها فْ الباب أّىً  : ]ألّىً ههىوع[؛(2)قولً
ٚ  بعدَ  ـَ حاُؿ اٖبىيِة إ ْمَزـُ هىً أْف ٚ ُيْعَم ـِ باٖبىية. َٓ  العم

[؛ دير  مزـ  عمى ٌذا الت ق  أؼ: عمِ تقدِٓر ها ِقَٓل: أف  كل  أصٍل ُيعرُؼ بً  قولً: ]وأيضا ي 
ْمَزـُ أْف يككَف جهيُع هباحِث المغِة داخمًة فْ التعريِف؛ ٖف   ـِ َٓ ـِ ُيْعَرُؼ بً أبىيُة الَكِم أحكاُؿ أبىيِة الَكِم

َْٖكَلِ أْف ُيقاَؿ: الهراُد بٍذا التقدِٓر: ٌك تقدُٓر أْف يككَف ا٘سىاُد (3)هباحَث المغِة ٌْ ىفُس اٖبىيةِ  ، كا
إلِ الهضاِؼ إسىاًدا إلِ الهضاؼ إليً، أك تقدُٓر أْف يككَف هعىِ الهضاِؼ كالهضاِؼ إليً داخمٓف فْ 

 ض .  (4)الحدِّ 
                                                           

 ٚ يقتضْ ا٘سىاد إلِ الهضاؼ إليً( ٚ يقاؿ:... إلِ... )بل هف العمـ الهتقدـ(. ساقط فْ )ؾ(.)( هف قكلً: 1)
(. ساقط فْ )ؾ(.2)  ( هف )قكلً: ]ّٖىً ههىكع(؛ لجكاز... إلِ ... )داخمٓف فْ الحدِّ
(، كعهػػػر، أحهػػػد هختػػػار، 54/ 1(، كالجػػػاحع، الحٓػػػكاف )379/ 2التككٓػػػد بػػػػ)ىفس( اىظػػػر: سػػػٓبكيً، الكتػػػاب ) (3)

 (764/ 1) المغكؼ  الصكاب هعجـ
(. ساقط فْ )ؾ(.4)  ( هف )قكلً: ]ّٖىً ههىكع(؛ لجكاز... إلِ ... )داخمٓف فْ الحدِّ
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ـ  في الكميات  والهعرف م  ع  [قولً: ]وه ف  عادات ٍـ أى ٍـ يستعهموف ال  ٌذا ها  ة  في الجزئيات 
ُقكف فْ اٚستعهاؿ بٓىٍها. (1)اصطمح  عميً البعُض. كغُٓرٌـ ٚ ُيَفرِّ

[(2)قولً  ً ـ  ب  م  ً  وع  م ه  ًُ َكػ)سَ قاؿ فْ )القاهكس(  .: ]ألى ٍـ يقولوف ع  ًُ( ِعْمًها : َعِمَه ِهَع
ـَ بً كػ)َسِهَع( َشَعَر.  بالكسر، ثـ قاؿ: كَعِم

ْ  عمِ  ,((4)التضهُٓف عمِ ها فْ )الهغىْ : ]أو ضه ى ً هعىى اإلحاطة [:(3)قولً ك هبى ٌك
ًُ. قاؿ: استعهاِؿ ا (5)جكازِ  ك أْف َيشرَب لفٌع هعىِ َلْفٍع آَخَر َفُيْعَطِ ُحكَه ًِ كَهَجاِزِي، ٌك لمفِع فْ حقيقِت

َفُث( فْ قكلً تعالِ:  ػ كمهتٓف كها َضِهَف )الر  ًُ: أْف ُتؤدَؼ كمهٌة ُهؤد  ًْ ﴿كفائدُت  (6)  ﴾الرافَُد إََِل نَِصانُِك

ًْ إََِل َبْػٍض ﴿بػ)إلِ(، هثل:  (8)ا٘فضاء؛ َفُعِدؼَ  (7)هعىِ فََْض َبْػُظُك
َ
َفِث أْف  (9) ﴾َوكَْد أ ّىها أصُل الر  كا 

ػ بػ)الباء(؛ ًِ آخراُيقاُؿ: )َأْرَفَث فٌٛف باهرأتً(. كذكر  ََٓتَعد  غُٓري هعى
(10) ًُ س ئىفافْ  (11)، أكضحُت

 . (12)القواعد

] ه يف  مة  لمت ض  ًُ أْف َُٓتَعد ػ بٍا إلِ غٓري  قولً: ]فإف  اىتقاؿ  الصّ  مِة ِهه ا قياُس ٓريُد اىتقاَؿ الصِّ
 ِهه ا شأُىً اٚستغىاُء عىٍا.

ـُ  : ]ال ب د  ه ف  تقدير ي [؛(13)لًقو  ٖف  التصريَف الُّمغكؼ  ليس ِعْمًها بأحكاِؿ... إلِ آخري، بل ِعْم
ـٌ بأصكِؿ... إلِ آخري.   الت صريِف ِعْم

                                                           

 .  (اط َمعَ )( فْ )ط(: 1)
 ط(.( كمهة )قكلً( ساقطة فْ )ؾ(، ك)(2
 .(135اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (3)

 ٌػ(.761( ٚبف ٌشاـ)ت(4
 ( )جكاز( ساقطة فْ )ـ(.(5
 .[187البقرة:]( 6)

 ( )هعىِ(، ساقطة فْ )ـ(.(7
 . (فَتَعد ػ)( فْ )ط(: 8)
 [.21الىساء:]( 9)
 ( ٌكذا فْ )ؾ(، ك)ـ(، ك)ط(. كاٖصل هىعً هف الصرؼ: )آخر(.10)
 .(كضحُتً)( فْ )ط(: 11)
ػا أصػحاب ( 12) لـ أعثر عميً، حتِ كلك هجرد ذكر اٚسػـ فػْ كتػب التػراجـ؛ فىصػىفً هػف الهفقػكدات التػْ  ذكٌر

ا صاحبٍا  .التراجـ، كلكىٍا تبقِ هف الهفقكدات التْ ذكٌر
... إلِ )ِعْمـٌ بأصكِؿ(... إلِ آخري . ساقط فْ )ؾ(.)( هف قكلً: 13)  ٚ ُبد  ِهْف تقدِٓرِي(؛ ٖف 
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ـٍ  م  ـ  ل ع  م  قولً: ]ألف  الت صريف  ع 
(1) :] ً  والى حو  -أيًضا -غػػٓػػري  ٌك ها قالً خاّصٍ كالفق

ـْ  ،(3)، ك)القاضْ العضد((2)(كػ)ابف الحػػاجػػب ٌُ أى ٍا أعٛـُ أجىاٍس. قاؿ السػػٓػػد ب/7/ؽككثٌٓر، كُهَراُد
(4) 

ْ  ٓتىاكُؿ أفراًدافْ حكاشْ العضد (5)الشريف ًِ ُكمِّ ـَ أصكِؿ الفق ًُ: )ّٖف ِعْم ًٛ ها َىصُّ : ُهَعمِّ

                                                           

 ـٍ( ساقط فْ )ـ(.( )ِلِعمْ (1
هعجػػػـ الهطبكعػػػات  سػػػركيس،(، 2/1307)ج شػػػرح القاضػػػْ العضػػػد عمػػػِ هختصػػػر الهىتٍػػػِ ،ابػػػف الحاجػػػب (2)

 .(2/1332)ج العربية كالهعربة
( عبد الر ْحَهف بف َأْحهد بف عبد اْلغفار الَقاِضْ عضد الّدٓف آٖجْ كلد بآج هػف ىػكاحْ شػٓراز بعػد السػبعهائة 3)

ْٓخ زيف الػّدٓف الٍىكػْ تمهٓػذ اْلَبْيَضػاِكّؼ َكَغٓػري َكَكاَىػت َأكثػر اقاهتػً بالسػمطاىية َكأخذ َعف َهَشآِ  ـز الش  خ عصري ٚك
ثـ  كلْ َأي اـ أبػْ سػعٓد َقَضػاء الههالػؾ َكَكػاَف ِإَهاًهػا ِفػْ اْلَهْعُقػكؿ َقاِئًهػا باٖصػكؿ كالهعػاىْ كالعربيػة هشػاركًا ِفػْ 

ـ(... َكغٓػر َذِلػؾ كأىجػب تٛهػذة عظاهػًا اشػتٍركا ِفػْ اْلُفُىكف َكلػً: )شػرح اْلُهْخَتصػر( َٛ ، ك)الهكاقػف ِفػْ عمػـ اْلَكػ
ـ. َكَكقػع َبٓىػً  (، َكَغٓػٌر ّْ َفاؽ هثل: )شهس الّدٓف اْلكْرَهاِىْ(، ك)ضياء الػّدٓف العفيفػْ(، ك)سػعد الػّدٓف الت ْفتَػاَزاِى ْٔ ا

ِرّؼ( هىازعات كهاجريات. َكَكاَف كثٓر الهَ  ٍَ َْب ْٖ ًُ َكَبٓف )ا ـَ الى فس، يكثر ا٘ىعاـ عمِ الّطمَبة، َكَجرت َل ا، كري اؿ جدًّ
)ج  الػدرر الكاهىػة ٌػػ.  ابػف حجػر،756هحىة َهَع َصاحب )كرهػاف(؛ فحبسػً بالقمعػة؛ َفَهػاَت هسػجكىًا ِفػْ سػىة 

 .(1/326ج) السابع القرف  بعد هف بهحاسف الطالع البدركالشككاىْ،  ،(3/110
 .(112/262)ج خزاىة التراث، فٍرس هخطكطاتالهقصكد: الشريف الجرجاىْ.  (.( )الشريف(، ساقط فْ )ـ(4
ٌػػػ(، لهختصػػر اْبػػف اْلَحاِجػػب)هىتٍِ 756( َحاِشػػَية عمػػِ شػػرح العضػػدية لعضػػد الػػدٓف: عبػػد الػػرحهف ا٘ٓجػػْ)ت(5

َٖ لِ كاٖهَ  ؿِ كْ الس   ٌػػ(. 816ْ)ت( فْ )أصػكؿ الفقػً(. شػرحً: السػٓد، الشػريف الجرجػاىؿِ دَ كالجَ  لِ ْص ، فْ عمهْ ا
ٌػػػ(، كشػػرحً: 819ٌػػػ(، كعميػػً حاشػػية: لعػػز الػػدٓف: دمحم بػػف أبػػْ بكػػر بػػف جهاعػػة)ت771كشػػرحً السػػبكْ)ت

لػػػً: )أهػػػا بعػػػد، حهػػػًدا  خػػػالق الصػػػكر 715السػػػٓد، ركػػػف الػػػدٓف: اٖسػػػترابادؼ)ت ػػػك: شػػػرح بػػػالقكؿ. أك  ٌػػػػ(، ٌك
لً: اسـ السمطاف،  كاٖشباح ... إلخ(. سهاي: )حل الُعَقد كالعقل، فْ شرح هختصر السكؿ كاٖهل(. ذكر فْ أك 

الهمػػؾ، الهظفػػر: قػػرا أرسػػٛف بػػف السػػعٓد: ىجػػـ الػػدٓف الغػػازؼ، اٖرتقػػْ. كفػػرغ هػػف جهعػػً: فػػْ جهػػادػ اٖكلػػِ، 
ككاف هحقػق: )بغيػة الطالػب فػْ الػرد عمػِ تصػريف ابػف الحاجػب، ٚبػف الىػاظـ، حسػف أحهػد ٌػ(. 684لسىة )

راستً، كتحقيقً: )السٓد الشػريف(، الػذؼ أكثػر الجػاربردؼ، كابػف جهاعػة، العثهاف، ذكر هف شراح الشافية فْ د
ػػة الطػػرؼ، كشػػذكر الػػذٌب( هػػف الىقػػل عىػػً كثػػرة  كالسػػٓكطْ فػػْ الىكػػت عمػػِ )اٖلفيػػة، كالكافيػػة، كالشػػافية، كىٌز
ػك قطًعػا لػيس : )كلـ أستطع هعرفة هف ٌػك ٌػذا )السػٓد الشػريف(، كاسػتأىف: )ٌك ًٛ  همحكظة. كأكهل الهحقق قائ

 ٌػػػ( عىػػً. كفػػْ بغيػػة746ٌػػػػ(؛ لىقػػل الجػػاربردؼ الهتػػكفِ سػػىة )740)السػػٓد الشػػريف الجرجػػاىْ( الهكلػػكد سػػىة )
ػػػٓد( ـ جَهاَعػػػة،: الكعػػػاة: )الس  ثَػػػة أشػػػٌٍر َٛ ػػػِّٓد: َث  اْلُهَتَكّسػػػط، ٌػػػػ(، َصػػػاحب715اٖسػػػتراباذؼ()ت الػػػّدٓف ركػػػف )الس 

ِّٓد شرفشاي، بف اْلحسف ّْ  َك)الس  ّْ  اْلِجْرَجػاِى ػِّٓد. ٌػػ(، اْلُهتَػَأخر816()تَعمػ  .ٌػػ(776هللا الىقػري كػار()ت عبػد َك)الس 
ِّٓد ّْ  إًذا ىستثىْ )الس  ٌػػ( اْلُهتَػَأخر؛ كخاصػة أف ابػف جهاعػة كػاف حٓىهػا ٓػذكر الجػاربردؼ 816َعميًّػا()ت اْلِجْرَجػاِى

ًٛ عف شارح أك أحد الشارحٓف، قاؿ ابف جهاعة: )قصد الشريف(، كالشريف الىاقل عى ً الجػاربردؼ ٚ يكػكف ىق
الشريف الجرجاىْ الهتأخر عىً، كلـ ٓدركً، كها ذكر ذلػؾ فػْ )البػاب الثالػث كالعشػريف(: )بػاب الجهػع(: كهػا 

ػِريُف. أّهػا )السػٓد ىقػري  ًِ الش  ػاِرِحَٓف( الُهػَراُد ِبػ ا َذَكْرَىػا َأف  َهػا َذَكػَرُي َبْعػُض الش  ـَ ِهه  : )َفُعِم ًِ ٌػػ(، 776كػار)تفْ َقْكِل
 =قػػد تتبعىػػا ىصكصػػً فػػْ هجهكعػػة الشػػافية، فمػػـ ىجػػدٌا هطابقػػة ٖقػػكاؿ )السػػٓد الشػػريف( التػػْ ىقمٍػػا عىػػً ابػػفف
بدايػة  عىػد كفػاة الجػاربردؼ؛ فقػد كػاف فػْ جهاعة فْ أكثر هف هكضع، كلسػبب آخػر لحداثػة سػف )ىقػري كػار(=
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ـُ هىً ٓزيدُ   َدًة؛ إَذا القائ ُهتعدِّ
ـٍ كشخًصا (1) ِف ات حَد هفٍكهاٌها، كله ا اْحِتٓجَ (2)غَٓر )ها قاـ بعم إلِ  (؛ كا 

ِّْ جعمكي َعَمًها ِلْمِعْمـِ  َد فْ المغة، ٚ اسـَ  ىقل ٌذا المفِع َعْف هعىاي ا٘ضاف ٍِ  الهخصكص عمِ ها ُع
                                                                                                                                                                      

كػػػػػػػػػػػػػػػار(، كلػػـ ٓػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػَق أهػػػػػػػػػػػاهػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػا إٚ صػػػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػػػػػػػب  ريػػػػػػقػػػػػػػػػثىٓىا )ىػػػػػتػػػػػػػػالعقػػد الثػػاىْ هػػف عهػػري، فىكػػكف قػػد اس
ػػذا هػػا رجحػػً: )عبػػد 715البػػاع الطكيػػل فػػْ شػػركح الكافيػػة، كالشػػافية: )السػػٓد الشػػريف ركػػف الػػدٓف()ت ٌػػػ(، ٌك

، ككىػػػا قػػػد اسػػػتبعدىا ذلػػػؾ، كرجحىػػػا أىػػػً: )السػػػٓد الشػػػريف الهقصػػػكد( فػػػْ تحقيقػػػً )شػػػرح ركػػػف الػػػدٓف لمشػػػافية(
ػ، كبعػد هضػْ عػاـ 1437ٌٌػ( الهتأخر، ككاف ذلؾ هع بداية تحقٓق الهخطكطة فْ رهضاف816الجرجاىْ)ت

هػػػف البحػػػث كالتىقٓػػػب فػػػْ غهػػػار الهخطػػػكط، كفػػػْ هسػػػائل كثٓػػػرة هتىكعػػػة هتعػػػددة، ككىػػػت قػػػد أخػػػرت اٖعػػػٛـ 
ٌػػػ، كبعػػد عػػاـ هػػف ذلػػؾ كبهتابعػػة الدراسػػة 1437كتابػػة الرسػػالة فػػْ شػػكاؿ ككػػاف الباحػػث قػػد بػػدأ الهختمػػف فٍٓػػا

ػك 1438ٌلىا فْ شكاؿ تبٓف كالتحقٓق ػ أف القكؿ هػا قالػً: )عبػد الهقصػكد( هحقػق شػرح ركػف الػدٓف لمشػافية، ٌك
لة ها رآي الهحقق: د. عبد الهقصكد دمحم عبد الهقصكد )رساأف الهقصكد بػ)السٓد الشريف(: ٌك )ركف الدٓف(، ك

: أف )شػرح الشػريف(، 1/136ٌػػ(،715ٌػػ(، لػركف الػدٓف ا٘سػتراباذؼ)ت646الدكتكراي( هحقق شرح الشػافية)ت
غٓػر هىسػكبة  (صػرؼ)( 13ٌػ(: هفىًدا ذلػؾ بقكلػً: "كقفػت عمػِ ىسػخة بػرقـ: )715لركف الدٓف ا٘ستراباذؼ)ت

هػػا(لسٓد الشػػريفػ)ا، هىسػػكبة لػػ(صػػرؼ)( 159إلػػِ أحػػد، كىسػػخة أخػػرػ بػػرقـ: ) ىسػػختاف هتطابقتػػاف تهػػاـ  ، ٌك
. كبػػأدىِ تأهػػل تجػػد أف ثهػػة خطػػأ كاضػػًحا فػػْ ىسػػبة (ركف الػػدٓفػ)التطػػابق هػػع الىسػػخة التػػْ هعىػػا الهىسػػكبة لػػ

. كأرجػػح أف ٌػػذي (لسٓد ركػػف الػػدٓفػ)ا؛ حٓػػث إىٍػػا لػػ(السػػٓد الشػػريف)، إلػػِ (صػػرؼ)( 159الهخطكطػػة رقػػـ: )
ػػا  الىسػػخة لػػـ ٓػػدكف عمٍٓػػا عىكاىٍػػا إٚ فػػْ هرحمػػة هتػػأخرة، ٍَ ٌػػػ( 816السػػٓد الشػػريف الجرجػػاىْ)ت)كأىٍػػا قػػد َتَهم َك

، كالػذؼ صػىف بعػض الحكاشػْ عمػِ بعػض كتبػً كػػ)كتاب (ركػف الػدٓف)الذؼ كاف شغكًفا بػاٚطٛع عمػِ عمػـ 
ٌػ( الهذككر آلت إلِ غٓري؛ فظىٍا هف هصىفاتً ٌك، 816السٓد الشريف الجرجاىْ)ت)الكافية(، كبعد أف تكفْ 

َف عمٍٓػػػا ع ىكاىٍػػػا هىسػػػكًبا إليػػػً. كيؤيػػػد ٌػػػذا أف  ٌػػػذي الىسػػػخة كتبػػػت فػػػْ حيػػػاة الهؤلػػػف؛ حٓػػػث إىٍػػػا كتبػػػت فػػػَدك 
ٌػ(؛ أؼ: قبل كفاتً بعاهٓف، كتاريخ الىسخ ٌػذا هػدرج فػْ هػتف الكتػاب بخػط الىاسػخ، عمػِ حػٓف كلػد 713سىة)

هػػف ربػع قػػرف.  ٌػػ(؛ أؼ: كػػاف هػيٛدي بعػد كتابػػة الىسػخة بػأكثر816ٌػػ( كتػكفْ سػػىة)740السػٓد الشػريف سػػىة))
ػػػاِرحُ  (الشػػػػريف الجرجػػػاىْ)ٚ  (ركػػػف الػػػدٓف)كيؤكػػػد أىػػػً  ًِ الش  -الجػػػػاربردؼ- قػػػكؿ ابػػػف جهاعػػػة: )َكَهػػػػا َعم ػػػَل ِبػػػ

ػػِريُف)ت746)ت ًِ الش  ًُ ِإَلْيػػ ٌػػػ(، كىقػػل 816ٌػػػ(، أهػػا الشػػريف الجرجػػاىْ لػػـ يسػػبقً؛ فقػػد تػػكفْ سػػىة)715ٌػػػ( َسػػَبَق
ػػا َتْىقَ  ٍَ َى  ػػا هػػف الشػػريف، ٌػػك: )َكِٖ ٌَػػَة ىصًّ ػػا ِفػػْ الَكَسػػِط؛ َكِرا ٍَ َٛ ُيْكػػَرُي ُكُقكُع ؛ َفػػ ًٛ ِمػػُب إلػػِ َحػػْرٍؼ آَخػػَر َكػػػ)الَكاِك( َهػػْث

ت ابػف جهاعػة . (1/372الت اِء(، كجدىاي عىد ركف الدٓف. تكثيقً: ركف الدٓف، شػرح الشػافية )ج كعىػد تتبػع ىقػٚك
 :كفْ حاشيةبشْء هف التصرؼ.  هف الشريف كجدىاٌا هطابقة لىصكص ركف الدٓف فْ أكثر هف هكضع، أك

دي لعبػػد القػػادر البغػػدادؼ صػػاحب خزاىػػة اٖدب)ت646شػػرح الشػػافية)ت ٌػػػ( الرضػػْ 1093ٌػػػ(، هػػع شػػرح شػػكٌا
ػػك أحػػد شػػراح الشػػافية، كلػػيس ٌػػك 686ا٘سػػتراباذؼ)ت ٌػػػ(: )كالشػػريف الػػذؼ يشػػٓر إليػػً ٌػػك الشػػريف الٍػػادؼ ٌك

اىظػػػر:  ادؼ(؛ فالهقصػػػكد: )الٍػػػادؼ الزىجػػػاىْ(.ٌػػػذا فػػػْ حالػػػة كصػػػفً بػػػػ)الٍ ٌػػػػ(.816الشػػػريف الجرجػػػاىْ)ت
شػػػرح ، الرضػػػْك ، (1/136ركػػػف الػػػدٓف، شػػػرح الشػػػافية )ج :، كهقدهػػػة(11/143)ج الضػػػكء الٛهػػػع السػػػخاكؼ،

دي ال (، كابف الىاظـ، بغية الطالب فػْ الػرد عمػِ 2/24)ج مبغدادؼ صاحب خزاىة اٖدبلشافية، هع شرح شكٌا
، (2/1853)ج كشف الظىػكف  خميفة،(، ك 2/377بغية الكعاة )جالسٓكطْ، (، ك 47تصريف ابف الحاجب )ص

 .(1/318)ج البغدادؼ: إسهاعٓل، ٌدية العارفٓفك 
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: إِذ )القائـ هىً بزيٍد(.1)
 .(بعهرٍك كشخًصا)( فْ )ـ(، ك)ط(: 2)
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ِت العرفي ِة أسهاُء اٖجىاِس؛ ّٖىا ىجُد فْ الُعْرِؼ: أّىً لك (1)ِجْىسٍ   لً. اىتٍِ. كقٓل: بل ٌْ هف الهىقٚك
ُة؛ فَدؿ  عمِ أى ٍا هكضكعٌة لٍا هع  ًُ هعاىٍٓا الخاص  ـَ ِهْى ٍِ ا كَىْحًكا كِطبًّا( ُف ًٍ قاؿ القائُل: )فٌٛف َيْعِرُؼ ِفْق
َر أّف حقيقَة ُكلِّ  ٍِ ـُ ِهْف )داب ٍة( هع التىكٓر: ذكاُت اٖربِع. اىتٍِ. ٌذا؛ كقد ُيقاُؿ َقِد اْشُت ٍَ التىكٓر، كها ُيْف

 ًُ ـٍ هسائُم ٚ  اٖصكُؿ الهذككرُة؛ فٍْ حقيقٌة؛ ففْ التعريِف استدراٌؾ، ِعْم . كهسائُل التصريِف ليسْت إ
ـُ الى ْحَك(؛  ًُ أف  أسهاَء العمكـِ ُيْطَمُق ُكل  هىٍا تارًة بإزاِء هعمكهاٍت هخصكصٍة، كقكلىا: )زيٌد َيْعم كجكاُب

ـُ تمَؾ الهعمكهاِت الهعٓىَة، كباعتبار ٌذا ا٘طٛ ًُ(، كتارًة بإزاِء أؼ: َيْعَم ـٍ هسائُم ِؽ ِقَٓل: )حقيقُة ُكلِّ ِعْم
 .-أيًضا  –إدراِؾ تمَؾ الهعمكهاِت، كالت ْعِريُف بٍذا اٚعتباِر؛ فٛ استدراؾ 

                                                           

ثٓػػر، كالجػػىس ( اسػػـ الجػػىس: ٌػػك يطمػػق عمػػِ الكاحػػد عمػػِ سػػبٓل البػػدؿ ؾ )رجػػل( ، ٚك يطمػػق عمػػِ القمٓػػل كالك1)
يطمػػػق عمٍٓهػػػا ؾ )الهػػػاء(. كاسػػػـ الجػػػىس: ٚ ٓتىػػػاكؿ اٖفػػػراد عمػػػِ سػػػبٓل العهػػػـك كالشػػػهكؿ فػػػْ غٓػػػر هكضػػػع 
اٚسػػتغراؽ، كيتىػػاكؿ هػػا تحتػػً هػػف اٖىػػكاع كػػالحٓكاف ٓتىػػاكؿ ا٘ىسػػاف كغٓػػري ههػػا فيػػً الحٓكاىيػػة. كاسػػـ الىػػكع: ٚ 

جػػىس: إذا عػػرؼ بػػالٛـ، فػػإف كػػاف ٌىػػاؾ حصػػة هػػف ٓتىػػاكؿ الجػػىس كا٘ىسػػاف فإىػػً ٚ ٓتىػػاكؿ الحٓػػكاف. كاسػػـ ال
ٚ فػػإف لػػـ يكػػف ٌىػػاؾ هػػا ٓػػدؿ عمػػِ إرادة الحقيقػػة هػػف حٓػػث كجكدٌػػا فػػْ ضػػهف  الهاٌيػػة هعٍػػكد حهػػل عمٍٓػػا، كا 
ف دلػت قريىػػة عمػِ إرادتٍػػا هػف حٓػػث الكجػكد فػػإف كػاف الهقػػاـ هىاسػبا لٛسػػتغراؽ  أفرادٌػا حهػػل عمػِ الحقيقػػة؛ كا 

ٚ حهل عمِ غٓر هعٓف. كشهكؿ اسـ الجىس لكل فرد كهثىِ كهجهكع إىها ٓتصكر عمِ هذٌب  حهل عميً، كا 
هف يقكؿ اف اسـ الجىس هكضكع لمهاٌية هف حٓث ٌْ الهتحػدة فػْ الػذٌف يهكػف فػرض صػدقٍا عمػِ كثٓػريف 
فْ الخارج فٍْ هتعٓىػة فػْ الػذٌف بالىسػبة إلػِ سػائر الحقػائق، كليسػت بهشخصػة حٓػث تكجػد فػْ الخػارج فػْ 

ػا عمػِ هػذٌب هػف يقػكؿضهف أفراد كثٓ إىػً هكضػكع  رة ٌذا ها ٌك هختار السٓد الشريف كالقاضْ العضػد. كأه 
لمهاٌيػػة هػػع كحػػدة شخصػػية أك ىكعيػػة باعتبػػار كجكدٌػػا فػػْ الخػػارج يسػػهِ فػػردا هىتشػػرا فٍػػك لػػيس بهتعػػٓف ٚك 

ػػػك هػػذٌب اٖصػػػكلٓٓف كهختػػار ابػػػف الحاجػػب كالرضػػػْ كالتفتػػازاىْ. كاسػػػـ الجػػىس: هكضػػػكع لم فػػػرد بشػػخص، ٌك
ذا قػػاؿ الكاضػػع: كضػػعت لفظػػة )أسػػاهة( ٘فػػادة ذات كػػل كاحػػد هػػف  الهػػبٍـ. كعمػػـ الجػػىس: هكضػػكع لمهاٌيػػة، كا 
ذا قػػاؿ:  أشػػخاص اٖسػػد بعٓىٍػػا هػػف حٓػػث ٌػػْ ٌػػْ عمػػِ سػػبٓل اٚشػػتراؾ المفظػػْ، فػػإف ذلػػؾ عمػػـ الجػػىس. كا 

هػف غٓػر أف يكػكف فٍٓػا  كضعت لفع )اٖسد( ٘فادة الهاٌية التْ ٌْ القدر الهشترؾ بٓف ٌذي اٖشخاص فقػط
 دٚلػػػة عمػػػِ الشػػػخص الهعػػػٓف كػػػاف اسػػػـ الجػػػىس. الكفػػػكؼ، الكميػػػات هعجػػػـ فػػػْ الهصػػػطمحات كالفػػػركؽ المغكيػػػة

 .(87)ص
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  الباب الثاىي: أىواع األبىية

أ  ب(1)قولً ت د  ٍؼ ي ب  ر  ٍؼ. ح  ر  ـ  أّف األصل  في ك لّ  كمهٍة أف  تكوف  عمى ثالثة  أ ح  ٍا إلى : ]اعم
، ككذلؾ  (2) قاؿ أبك حٓػػاف آخري[ ًِ ـِ كتأىُٓثً إذا ُقِصَد لفُظً فقط دكف هدلكِل كغٓري: ٓجكُز تذكُٓر اٚس

ـِ؛ تقكؿ: كتب )زيًدا ٌَُب بً إلِ المفِع، كالتأىُٓث إلِ الَكِم فأجادي أك  (3)(الفعُل كالحرُؼ؛ فالت ذكُٓر ُْٓذ
ُر كُتَؤى ُث. اىتٍِ .(4)فأجادٌا  ، قالكا: ككذلؾ أسهاُء حركِؼ الٍجاِء ُتَذك 

ارحِ  فْ اٖسهاِء الهذككرِة باٚعتباريف، فتارًة ُيعُٓد  (6)فْ ٌذا الكتابِ  (5)كقد َجَرْت عادُة الش 
َرًة، ككذا َفعَ  أ/8/ؽ الضهائَر إلٍٓا هؤىثًة، ٌَا ُهَذك  فأى َث العدَد ِلتذكِٓرِي،  (7)َل ٌىا فْ لفِع الحرؼِ كتارًة ُيعُٓد

ًُ عبارُتً إى ها ٌك بالىظر إلِ  ـ  ها ذكَرُي كها أفاَدْت كأعاَد الضهَٓر هؤىًثا؛ ٖى ً عبارٌة عف تمَؾ اٖسهاِء ُث
، أك بحذؼ )الفاِء(، أك )العِٓف( (8)الكضِع ٚ اٚستعهاِؿ؛ فقد َتْىُقُص الكمهُة فيً عْف ثٛثة حركؼ

                                                           

 .(136اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (1)
ٌػػػػ( دمحم بػػف ٓكسػػف الغرىػػاطْ اٖىدلسػػْ الجيػػاىْ، أثٓػػر الػػدٓف، هػػف كبػػار العمهػػاء 745( أبػػك حيػػاف الىحػػكؼ)ت 2)

لعربية كالتفسٓر كالحدٓث كالتراجـ كالمغػات. كلػد فػْ إحػدػ جٍػات غرىاطػة، كرحػل إلػِ هالقػة. كتىقػل إلػِ أف با
أقاـ بالقاٌرة. كتػكفْ فٍٓػا، بعػد أف كػف بصػري. كاشػتٍرت تصػاىيفً فػْ حياتػً كقرئػت عميػً. هػف كتبػً: )البحػر 

)هجػػاىْ العصػػر( فػػْ تػػراجـ رجػػاؿ الهحػػيط( فػػْ تفسػػٓر القػػرآف، ك)الىٍػػر الهػػاد( اختصػػر بػػً البحػػر الهحػػيط، ك
عصري، ذكري ابف حجر فْ هقدهة الدرر كقاؿ إىً ىقل عىػً، كلػـ ٓػذكري فػْ ترجهػة أبػْ حيػاف، ك)طبقػات ىحػاة 
ػػك الهمػػؾ فػػْ ىحػػك التػػرؾ(، ك)ا٘دراؾ لمسػػاف اٖتػػراؾ(، ك)هىطػػق الخػػرس فػػْ لسػػاف الفػػرس(،  اٖىػػدلس(، ك)ٌز

فػػْ غريػػب القػرآف، ك)هػػىٍج السػالؾ فػػْ الكػٛـ عمػػِ ألفيػػة  ك)ىػكر الغػػبش فػْ لسػػاف الحػبش(، ك)تحفػػة اٖريػب(
ابف هالؾ(، ك)التذٓٓل كالتكهٓل(، فْ شرح الػػتسػػػٍػػػٓػػل ٚبف هالػؾ، ىحػك، ك)عقػد الٕلػْ( فػْ القػراآت، ك)الحمػل 

فػػػػْ شػػػرح الههتػػػع، ٚبػػػػف  ك)الهبػػػدع فػػػْ التصػػػريفالحاليػػػة فػػػْ أسػػػاىٓد القػػػػرآف العاليػػػة(، ك)التقريػػػب( بخطػػػػً، 
ك)الىضار( هجمد ضخـ ترجـ بً ىفسً ككثًٓرا هف أشياخً، ك)ارتشاؼ الضػرب هػف لسػاف ، ٌػ(669تعصفكر)

العرب(، ك)المهحة البدرية فْ عمـ العربية( كلً شعر فْ )دٓكاف( كىشر أحهد هطمػكب، كخدٓجػة الحػدٓثْ، فػْ 
بػػٓف أٓػػدٓىا: )قػػاؿ  بغػػداد، كتاًبػػا سػػهياي: )هػػف شػػعر أبػػْ حيػػاف اٖىدلسػػْ(. ذكػػر ابػػف جهاعػػة فػػْ حاشػػٓتً التػػْ

ػك هختصػر   فْ الىحػك، كتكهٓل الهقاصد( تسٍٓل الفكائد)الهسّهِ: الشٓخ ابك حٓػػاف:( فْ شرح الػػتسػػػٍػػػٓػػل.  ٌك
 .(6/58)ج الدرر الكاهىة كتاب لً اسهً: )كتاب الفكائد( فْ الىحك. اىظر: ابف حجر،

 ( ٌكذا فْ )ؾ(، ك)ط(.3)
 .(137)صاىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية  (4)
 .(الشرح)( فْ )ط(: 5)
 ( يقصد شرح الجاربردؼ لمشافية.6)
 .(الحركؼِ )( فْ )ط(: 7)

 .(ثٛثةٍ ) :فْ )ؾ(، ك)ط( (8)
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ًُ )ٌاُء( التأىٓثِ (1))ال ٛـِ(،  محُق ِهْف ذلَؾ فٍٓا  كػ)ِعْد(، ك)ُقْل(، ك)اْرـِ(، كليس بالكثٓر فْ اٖسهاِء، كها َٓ
(، ك)حٍر(، ِقَٓل: ٚك ٓىتٍْ  ًُ كػ)سًٍ ْمَحُق ِعَكًضا َعْف الهحذكِؼ، كػ)ُثَبة(، ك)ِشَفة(، ك)ِلث ً( أكثُر ِهه ا َٓ

ـٍ جاَء عمِ حرٍؼ كاحٍد كػ)الباء(،  (3))ـ(2)احٍد أبًدا، كقكُلٍـ: اٚسـُ بالحذِؼ إلِ حرٍؼ ك  هللِا( حرُؼ َقَس
: )َشِرْبُت ها(: ٓريدكف: )هاًء(  ـْ ٍِ َْ ِهْف َقْكِل ًُ )أيهًىا(، كها ُحِك . كقد َتْبَقِ ِهَف الفعِل (5)بادر(4)كليس أصُم

ًْ( أهريف ِهْف )كَ  ًْ(، ك)ِق : بعَد الحذِؼ َحْرٌؼ كاحٌد، ىحك: )ِع ـْ ٍِ َعِ(، ك)َكَقِ(. اىتٍِ. كها ذكَرُي فْ قكِل
ًُ فْ الػػتسػػػٍػػػٓػػل (7)َىص  س (6))ـ هللِا( َف  . (8) عمِ خٛفً، كضع 

ػػرؼ  ٌَا هضهكهًة. فقالكا :كقاؿ الجػػٌك ( كحَد ـَ كربها َأْبَقُكا )الهي
ـُ هللِا(، ثـ يكسركىٍا؛ ّٖىٍا (9) ( :

ـ  (10)صارت حرًفا كاحًدا؛ فيشبٍكىٍا بػ)الباء( ـِ هللِا(؛ فأفاد الكسَر كالض  ، كقد -أيًضا  - (11)؛ فيقكلكف: )

                                                           

 ( هف كػ)ِعْد(،...إلِ...ك)ارـِ( ساقط فْ )ؾ(.  1)
 .(هف هللا)( فْ )ـ(: (2
ـُ هللِا، كـُ هللا، كـِ هللِا( ٓريدكف: )3) : )إف  ـُ هللِا، كـِ هللِا( هحذكفة هف ( كيقكلكف: )َأْيُهُف هللِا، كاي َأْيُهُف هللِا(، كقاؿ قـك

 اىظػػر:قػػكلٍـ: )ُهػػُف هللِا(، كاٖكؿ ٌػػك الكجػػً. ك)ـ هللا(: ٓريػػدكف )أيهػػف هللا(، ثػػـ صػػٓركا الكمهتػػٓف كمهػػة كاحػػدة. 
ٓمْ،ا، ك (1/61)ج الهىصف، شرح كتاب التصريف ٖبْ عثهاف الهازىْ ابف جّىْ، ٍَ  فْ الى حػك ىتائج الفكر لسُّ

 .(153)ص
 .(ىادر)( فْ )ؾ(، ك)ط(: (4
ػػذا قمٓػػل)( كقػػكؿ بعػػض العػػرب: 5)  . الهػػرادؼ، تكضػػيح الهقاصػػد كالهسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف هالػػؾ(شػػربت هػػا، ٌك

 .(3/1510)ج
ا عمِ حرؼ، حٓ (6) (، ٓريد: )أيـ هللا(، َفَحَذَؼ حتِ صٓ ٌر ث لـ "... كاعمـ أف بعض العرب يقكؿ: )ـ هللِا ٖفعَمف 

ًىػػا ٓػػتكمـ بػػً كحػػدي، فجػػاء عمػػِ حػػرؼ حٓػػث ضػػارع هػػا جػػاء عمػػِ حػػرؼ، كهػػا كثػػرت اٖسػػهاء فػػْ  يكػػف ُهَتَهكِّ
الحرفٓف حٓث ضارعت ها قبمٍػا هػف غٓػر اٖسػهاء. كأهػا هػا جػاء عمػِ ثٛثػة أحػرؼ فٍػك أكثػر الكػٛـ فػْ كػل 

ها". سػػٓػػبػػكيػػً،  . (4/229)ج الكتاب شٍْء هف اٖسهاء كاٖفعاؿ كغٌٓر
ذي عادة عىد الىحاة، كفعل هثمٍا البغدادؼ فػْ 7) ( فْ )ـ(، ك)ط(: سػػٓػػبػػكيػػً. فْ )ؾ(: رهز لػ)سٓبكيً( بػ)س(، ٌك

 خزاىة اٖدب. 
التسػػػػػػٍٓل  كتػػػػػػاب شػػػػػػرح فػػػػػػْ كالتكهٓػػػػػػل (، كأبػػػػػػك حيػػػػػػاف، التػػػػػػذٓٓل3/203)ج ابػػػػػػف هالػػػػػػؾ، شػػػػػػرح الػػتسػػػٍػػػٓػػػػػػػػل (8) 

 (.11/357)ج
 . (قالكا)فْ )ط(:  (9)
رؼ، الصحاح )( ا10)  .(6/2222جىظر: الجٌك

 ( )كالضـ( ساقط فْ )ـ(، ك فْ )ط(.(11
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 ُّْ ـ  الكػسائػػػ  –، كها أبداي ، كالقاهكس(2) ، بل )الهيـ( هثمثة كها فْ الػػتسػػػٍػػػٓػػل(1) ، كاٖخفػػُش حكاُي الض 
ـِ كالفعِل صر َح ابُف َعػِقػػٓلٍ  -أيًضا  ًِ فسك ػ بٓىٍها (3) هف التفرقة بٓف اٚس ًُ اْعَتَبَر الى ادَر. (4)بخِٛف ، ككأى 

 هللا أعمـ .ك

ـ  أف  األصل  في كلّ  كمهةٍ (5)قولً : ]اعم
ٓبحث عف الكمهاِت باعتباِر  (7)له ا كاف الصٓرفْ [(6)

ا أصميًّا كككِف الكمهِة ُهَصغ ًرا أك هىسكًبا أك  ٍَ ا زائًدا كبعِض ٍَ اٖحكاِؿ الطارئِة عمٍٓا ِهْف َكْكِف بعِض
ـَ َغَٓرٌَُها. كالحرُؼ ِبَهْعَزٍؿ َعْف ذلَؾ َفت ـِ، كالفعِل، كلـ َْٓذُكِر الحرَؼ؛ َفِبُعْهَدِة الِعم ِة ُعِم عر َض ٖبىيِة اٚس

                                                           

ء، البمخػْ ثػـ البصػرؼ، أبػك الحسػف، الهعػركؼ 215( اٖخفش اٖكسط)ت1) ٌػػ( سعٓد بف هسعدة الهجاشعْ بالٚك
ػػل بمػػػخ. سػػكف البصػػػرة، كأخػػذ العربيػػػة عػػف سػػٓػػبػػكي ػػػػػً. بػػاٖخفش اٖكسػػػط: ىحػػكؼ، عػػػالـ بالمغػػة كاٖدب، هػػػف ٌأ

كصىف كتًبا، هىٍا: )تفسٓر هعاىْ القرآف(، ك)شرح أبيات الهعاىْ(، ك)اٚشتقاؽ(، ك)هعاىْ الشعر(، ك)كتػاب 
الهمكؾ(، ك)القكافْ(، كزاد فْ العركض بحر )الخبب( ككاف الخمٓل  قػد جعػل البحػكر خهسػة عشػر فأصػبحت 

 .(2/380ستة عشر. اىظر: ابف خمكاف، كفيات اٖعياف )ج
 (.3/203)ج التسٍٓل ، شرح( ابف هالؾ(2
ٌػػ( عبد هللا بف عبد الػرحهف بػف عبػد هللا بػف دمحم القرشػْ الٍاهشػْ، بٍػاء الػدٓف ابػف عقٓػل: 769( ابف عقٓل)ت3)

هػػف أئهػػة الىحػػاة. هػػف ىسػػل عقٓػػل ابػػف أبػػْ طالػػب. هكلػػدي ككفاتػػً فػػْ القػػاٌرة. كػػاف بعػػض أسػػٛفً يقيهػػكف فػػْ 
ه ا إلػػػِ هصػػػر، فكلػػػد بٍػػػا عبػػػد هللا، فعرفػػػً هترجهػػػكي بالٍهػػػذاىْ أك ٌهػػػذاف أك آهػػػد، كلعمٍػػػـ اىتقمػػػكا هػػػف إحػػػدٌا

)أهػػدؼ( البالسػػْ ثػػـ الهصػػرؼ. قػػاؿ أبػػك حيػػاف: )هػػا تحػػت أديػػـ السػػهاء أىحػػِ هػػف ابػػف عقٓػػل(. كػػاف هًٍٓبػػا، 
هترفًعا عف غشياف الىاس، ٚك ٓخمك هجمسً هف الهترددٓف إليً، كريًها، كثٓر العطاء لتٛهٓذي، فْ لسػاىً لثغػة. 

قضػػػاء الػػػديار الهصػػػرية هػػػدة قصػػػٓرة. لػػػً: )شػػػرح عبػػػد هللا بػػػف عبػػػد الػػػرحهف بػػػف القاسػػػـ الطػػػالبْ العقٓمػػػْ  كلػػػْ
الهعركؼ بابف عقٓل عف أكؿ كتابً: )تيسػٓر اٚسػتعداد لرتبػة اٚجتٍػاد( فقػً شػافعْ، ك)شػرح ألفيػة ابػف هالػؾ( 

ز عمػػِ الكتػػاب العزيػػز( تفسػػٓر، لػػـ فػػْ الىحػػك، هتػػداكؿ، كقػػد تػػرجـ هػػع اٖلفيػػة إلػػِ اٖلهاىيػػة، ك)التعمٓػػق الػػكجٓ
ا، لػـ يكهمػً، ك)الهسػاعد( فػْ شػرح الػػتسػػػٍػػػٓػػػل، ٚبػػف  يكهمػً، ك)الجػاهع الىفػيس( فػْ فقػً الشػافعية، هبسػكط جػػدًّ

 .(3/42)ج الدرر الكاهىة ىحك، كغٓر ذلؾ. اىظر: ابف حجر،فْ الهالؾ، 
 (.2/311ابف عقٓل، الهساعد فْ شرح تسٍٓل الفكائد )ج( 4)
ـْ أف  اٖصَل فْ كلِّ كمهٍة( له ا كاف الصٓرفْ... إلِ ... )الهتَهكَِّف بهعزٍؿ(. ساقط فْ )ؾ(.)( قكلً: 5)  اعم
 .(137اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (6)
ث: )عثهػػاف بػػف حػػراز أبػػك 7) ( أكثػػر هػػف هصػػدر أكػػد أىػػً )عثهػػاف الصػػٓرفْ(، ٚ )أبػػك عثهػػاف الصػػٓرفْ( الهحػػدِّ

ٌػػػػ(، لحدٓثػػػً عػػػف  الحػػػركؼ كهخارجٍػػػا، كأحكالٍػػػا؛ عثهػػػاف بػػػف حػػػراز أبػػػك عهػػػرك 350كعهػػػرك الصػػػٓرفْ()ىح
رؼ، قاؿ: أخبرىا أبك الحسف الدارقطىْ، قاؿ: أبك 748الصٓرفْ. ففْ تاريخ بغداد، الذٌبْ)ت ٌػ(: أخبرىا اٌٖز

 عهػػرك عثهػػاف ابػػف حػػراز الصػػٓرفْ صػػديقىا، ذكػػر أىػػً سػػهع هػػف ٓكسػػف القاضػػْ، كغٓػػري، هػػات بعػػد الخهسػػٓف
كثٛث هائة. كجػاء فػْ ٌهػع الٍكاهػع فػْ شػرح جهػع الجكاهػع: كقػاؿ أبػك عهػرك الصػٓرفْ الغىػة صػكت هركػب 
ك هؤخر اٖىػف الهىجػذب إلػِ داخػل الفػـ كلػيس بػالهىخر كألًفػا ا٘هالػة  فْ جسـ الىكف كهخرجً هف الخيشـك ٌك

تْ كالجيـ فرع عف الجيـ الخالصة كالتفخيـ فرع عف اٖلف الهىتصبة التْ ليس فٍٓا ترقٓق ٚك تفخيـ كالشٓف ال
كالصاد التػْ كػالزاؼ فػرع عػف الػزاؼ الخالصػة كالٍهػزة الهسػٍمة عىػد سػٓبكيً حػرؼ كاحػد. *كلػيس )أبػك عثهػاف 

ٌػػػػػ( طػػػالكت بػػػف عبػػػاد، ا٘هػػػاـ الهحػػػدث أبػػػك عثهػػػاف الصػػػٓرفْ البصػػػرؼ صػػػاحب الكتػػػاب 238الصػػػٓرفْ()ت
السػٓكطْ، ك ، (13/193)ج ؼ: الخطٓب، تػاريخ بغػدادٌػ. اىظر: البغداد238الهشٍكر فْ الحدٓث. هات سىة 

 .(3/223)ج ابف الغزؼ، دٓكاف ا٘سٛـ(، ك 3/492)ج ٌهع الٍكاهع



244 
 

ـِ(: اٚسـُ الُهَتَهكُِّف؛ ٖف  الَغْٓرَ  ـِ فْ قكلً: ]كأبىيِة اٚس أف  الُهراَد باٚس
الهتَهكَِّف بهعزٍؿ عِف اٖحكاِؿ  (1)

 الهذُككَرِة .

  ٌ ر  فة  ك  ا[قولً: ]فمه ا تىافيا في الصّ   ٍ كا اٚىتقاَؿ ِهْف ُكُجكٍب إلِ كجكٍب؛  ؛وا هقارىت  أؼ: كٌر
 فجعمكا بٓف الكجكبٓف فاصًٛ ٓجكز فيً اٖهراف. 

كَحْرٍؼ ُيْسَكُت ّٖىً ٚ ُبد  ِهْف حرٍؼ ُْٓبَتَدُأ بً، ؛ : إى ها كاف أقل  اٖصكِؿ الث ٛثةُ أبك حٓػػاف كقاؿ
َٚ َترػ أف  الت صغٓرَ , عميً ـِ، أ ـِ ُيحتاُج إليً فْ بعض اٖحكا ِ بً الكمهة؛ ّٖف بعَض الَكِم  كحرٍؼ ُيَحش 
ٌَا ب/8/ؽ ـٍ عمِ حرفٓف؛ ٖف  ياَءُي إى ها َتَقُع ثالثًة، كَحْرُؼ ا٘عراِب َبْعَد ُر فْ اس  .ٚ ُٓتصك 

ْف كاَف  ي[؛: ]وأييا ها كاف إلى آخر (2)قولً ًكا ٓمزـِ التىافْ هَع الثاىْ، كا  ٖى ً إْف كاَف هتحرِّ
ؿِ  َك  ْٖ  . ساكًىا ٓمزـُ الت ىافْ َهَع ا

ط [(3)قولً ُصًُ  َعِف الهتكسِط ِهفْ  (4)ز  احترَ  : ]ه ف  حيث  ٌو هتوسّ  فْ كمهٍة هعٓىٍة؛  حُٓث َتَشخُّ
ًطا  فإى ً بٍذا اٚعتباِر ٚ َيْحَتِهُل غَٓر ها ٌك عميًِ  ًِ هتكسِّ ِهَف الحركِة أك السككِف. ىعـ. ٌك باعتباِر ككِى

ٍط كها ُتعٓ ُف الحركُة فْ كلِّ هبتدٍإ بً، كالسككُف كها فْ  ٚ  لَتَعٓ َف أحُدٌها فْ ُكلِّ هتكسِّ َها كا  ٍُ يحتهُم
ًِ فْ ُكلِّ هكقكٍؼ عميً.  ُحْكِه

                                                           

ف 1) َضػػاَفة َكاِ  ِْ٘ َضػػاَفة أ( َقػػاَؿ بعػػض الى ْحػػِكيٓف هثػػل َكغٓػػر َكشػػبً َكسػػكػ َٚ تتعػػرؼ ِبا ِْ٘ ضػػٓف ِإَلػػِ اْلهعرَفػػة لُمػػُزـك ا
ػػا كذلػػؾ أَ  ًُ هثػػل آخػػر َكَٚ يَكػػاد لهعىاٌػػا كغمبتٍػػا عمػػِ َلفظٍَ ٌَػػَذا اْلهثػػل لػػـ تخرجػػً َعػػف َأف يكػػكف َلػػ ى ػػؾ ِإذا قمػػت 

ػػرؾ َكغٓػػر زيػػد َكَىْحػػك  ػػر ِإى َهػػا َتقػػكؿ َغْٓ َضػػاَفة َحت ػػِ ذكػػر بعػػض الى ْحػػِكيٓف َأىػػً َٚ ٓجػػكز اْلَغْٓ ِْ٘ ٚ  عمػػِ ا يْسػػَتْعهل ِإ
َٚ ٓثىػػِ َكَٚ ٓجهػػع َكَٚ ٓؤىػػث َقػػاَؿ الىحكيػػكف (ـ غٓػػُرؾٌػػ)ك (،ٌهػػا غٓػػُرؾ)ك (،ٌُػػَك غٓػػُرؾ)ٌَػػَذا، كَقػػاَؿ َأُبػػك عبٓػػد: 

ْ ىِكرة كِهْثػل) ػد اْبػف الّسػرؼ (َكٌِ : َقػاَؿ َأُبػك بكػر ُهَحه  ّْ اْعَمػـ َأف حكػـ كػل  ٌػػ(:316ابػف السػراج)ت. َقػاَؿ َأُبػك َعمػ
ى َها تىّكرْت غٓر هف أجل اْلَهْعىِ...  يـ بػف السػرؼ( ٌػك أها: )إُهَضاؼ ِإَلِ هعرَفة َأف يككف هعِرفة َكاِ   اىظػر:برٌا

 .(3/375)ج الػػهخػػّصػػػص ابف سٓدي،ك  (،153)ص أبك ٌٛؿ العسكرؼ، الفركؽ المغكية
ْف كاَف سػاكًىا ٓمػزـُ الت ىػافْ َهػَع )( قكلً: 2) كأيًّا ها كاف إلِ آخري(؛ )ٖى ً إْف كاَف هتحرًِّكا ٓمزـِ التىافْ هَع الثاىْ، كا 

ِؿ(. ساقط فْ )ؾ(. َك  ْٖ  ا
 .(138اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (3)
 .(احترازٌ )( فْ )ط(: 4)
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ِف أك  فيً ىظر؛ ّٖف الِفرارَ  .: ]فال يتحقق التىافي[(1)قولً ٌْ ِف فْ الذِّ ْٓ إّها ِهْف هقارىِة الهتىاِفَٓ
ِؿ؛ ِلَجكاِز اجتهاِع الهتىافٓٓف الهتىاقضٓف، كغِٓر الهتىاقضٓف فْ الذٌِف،  َٖك  فْ الخارِج ٚ سبَٓل إلِ ا

ِة الهقارىِة بَٓف الهتىاف ٌَُىا بكرٌا ـُ ٌا  ًُ ُهَحاٌؿ، كلـ يكِف الُحْك ـُ عميً بأى  ٚ  لـ يكِف الُحْك ـَ كا  ٓٓف؛ ٖف  الُحْك
ِف ٚ ُيهكُف الحكـُ عميً، ٚك سبٌٓل إلِ  ٌْ ِر الهقارىُة فْ الذِّ ِرِي. فمك لـ َُٓتَصك  عمِ الشْء  الهسبكِؽ ِبَتَصكُّ
ًكا  ًِ هتحرِّ الثاىْ؛ ّٖف الهقارىَة بَٓف الهتىافٓٓف فْ الخارِج ُهَتَحقٌِّق؛ ٖف  الحرَؼ الهتكسَط ٚ ٓخمك هف ككِى

ٌِْف، ٚ  أك ساكًىا ِرِي ِفْ الذِّ ِط كَتَصكُّ ُككِف عميً فباعتبار ذاِت الهتكسِّ فْ الخارج، كأه ا جكاُز الحركِة كالسُّ
 باعتباِر كجكِدِي فْ الخارج. 

ـ  رباعييا وخهاسييا(2)قولً ْ  فْ الكٛـِ  (3)َذَكَر اٖئهةُ  [: ]وجّوزوا في االس أف  البىاَء الثٛث
 ِّْ باع . أكثُر ِهَف الرُّ ِّْ ًِ أكثُر ِهَف الخهاس ْ  في  كأف  الرُّباع

[؛  ً ف  ر  ِة الُحُركِؼ اٖصكِؿ ها قولً: ]لكثرة  ت ص  ًِ فمـ ُيْحَتَهْل ِهْف ِعد  أؼ: َفَىاَسَب الت ْخفُٓف في

                                                           

 ( هف قكلً: ]فٛ ٓتحقق التىافْ(. فيً ىظر... إلِ ... )ٚ باعتباِر كجكِدِي فْ الخارج(. ساقط فْ )ؾ(.1)
 ( كمهة )قكلً(، ساقط فْ )ـ(.(2
كالىحػػك، كالصػػرؼ، كأعٛهٍػػا هػػف قبػػُل،  ( اسػػتخداـ ابػػف جهاعػػة هصػػطمح )اٖئهػػة(، كقػػد سػػبقً إليػػً: أئهػػة المغػػة،3)

ػػل العمػـ(، أك )الجهٍػػكر(، فعمػِ سػػبٓل الهثػاؿ، ٚ الحصػػر، ههػػف  ككػأّىٍـ َيْقِصػػُدكَف بػً )ا٘جهػػاع(، أك )أكثػر ٌأ
 صػػػاحب الهىصػػػف: ابػػػف جىػػػْ، فػػػْ شػػػرح كتػػػاب التصػػػريف ٖبػػػْ عثهػػػاف الهػػػازىْ اسػػػتخدـ ٌػػػذا الهصػػػطمح:

 ابػػفك  لهحػػذكؼ هػػف )هفعػػكؿ( هػػف ىحػػك )بيػػع(، ك)قٓػػل(...".؛ حٓػػث قػػاؿ: "...اخػػتٛؼ اٖئهػػة فػػْ ا(287)ص
 ذلػؾ ، فْ قكلً: "...اٖئهة الهػأخكذ عػىٍـ ٌػذا الشػأف هتفقػكف عمػِ أف(2/583)ج هالؾ، شرح الكافية الشافية

 شػافيةال شػرح الرضْ،ك  لغة لقـك هخصكصٓف هف العرب فكجب تصديقٍـ فْ ذلؾ كها ىصدقٍـ فْ غٓري...".
...البدىة: ىاقة أك بقػرة أك بعٓػر، ٚك تقػع عمػِ الشػاة، كقػاؿ بعػض اٖئهػة: البدىػة ٌػْ ، فْ قكلً: "(4/223)ج

ى ة...". ىها ألحقت البقرة با٘بل بالسُّ ؛ (460)ص الهرادؼ، الجىػِ الػداىْ فػْ حػركؼ الهعػاىْك  ا٘بل خاصة، كا 
قمٓمػة. كقػد حكػِ حرفٓتػً غٓػر  حٓث قاؿ: "...كالتـز سٓبكيً فعمية عدا، كلـ ٓذكر أىٍا تككف حرفًا، ٖف  حرفٓتػً

 ككػػذلؾ فػػْ كتابػػً: تكضػػيح الهقاصػػد كالهسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف هالػػؾ سػػٓبكيً، هػػف اٖئهػػة، فكجػػب قبكلٍػػا...".
ابػػػف ك  : "...كلػػػـ يحػػػؾ ٌػػػذا سػػػٓبكيً، ٚك اٖئهػػػة الهتقػػػدهكف العػػػارفكف بالصػػػيغة كتحػػػرؼ الىقػػػل..".(3/1619)ج

، فػْ قكلػً: "...كلػـ ٓثبػػت تخفٓػف )لعػّل( ثػـ ٌػك هحجػػكج (377)ص ٌشػاـ، هغىػْ المبٓػب عػف كتػػب اٖعاريػب
( لغػػػػة قػػػػـك بأعيػػػػاىٍـ..." ُْٖشػػػػُهكىْ بىقػػػػل اٖئهػػػػة أف الجػػػػر بػػػػػ)لعل   شػػػػرح اٖشػػػػهكىْ عمػػػػِ ألفيػػػػة ابػػػػف هالػػػػؾ ،كا

كالسػػػٓكطْ، ٌهػػػع  ، فػػػْ قكلػػػً: "...الرابػػػع: تعػػػرؼ عجهػػػة اٚسػػػـ بكجػػػكي: أحػػػدٌا: ىقػػػل اٖئهػػػة...".(3/157)ج
 ْ قكلً: "...كالصحيح اٖكؿ لىقل اٖئهة أىٍا لغة....".، ف(1/579)ج الٍكاهع
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ًُ فْ ، كدكراُى ًِ ًُ أربعًة، كالُهراُد كثرُة استعهاِل ُد ِهْى ًُ اٚسـُ؛ فمـ ُٓجاِكِز الُهَجر  ـِ الىاش َيْحَتِهُم ِهْف  (1)ةِ ئالكٛ
 . ًِ ِد أىكاِع ًِ كَتَعدُّ ِف  َكْثَرِة َتَصرُّ

ـ [(2)قولً : أبىية  االس  ً ًُ لـ ُْٓكَضْع عمِ َأَقل  ِهْف ثٛثٍة  : ]والهراد  بقول لـ َٓتعر ْض لمفعِل؛ ٖى 
ًفا كاف كػ)َىَصَر(، أك َجاهًدا كػ)ليس(، ك)عسِ(.   .  ٍة ُهطمًقاَأَقل  ِهْف ثٛث ُهطمًقا ُهتصرِّ

ًُ  قولً: ]ولذلؾ  لـ يتعرض  لمحرؼ[؛ ، ابف جىْ ٚ َحع  لً فْ التصريِف. َىص  عميً (3)أؼ: إّى
ْف ىازَع فيً الػػخػػضػػراكؼُّ (5)؛ كلذلؾ لـ ٓتعرض لمحرؼ(4)كغُٓرُي هف الهشآخ َذَكَر: أى َؾ  (7)بأف  س (6) ؛ كا 

(، قمَت فْ التثىية: )عمكاف(؛ ّٖىً ِهْف َعَمْكَت. ٍّْ َْٓت بػ)عم  إذا َسه 

( ،، ك)إْف((8)قاؿ: كجاء الحذُؼ فْ )سكؼ(  . (9)ك)القمُب(، ك)ا٘بداُؿ( فْ )عت ِ(، ك)َلَعف 

                                                           

  .(الفاشيةِ )( فْ )ـ(، ك)ط(: 1)
 .(139اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (2)

( ُٓخطػػُئ كثٓػػٌر ِهػػَف الكػػاتبٓف كالهتكمهػػٓف فػػْ  :( كسػػر ٌهػػزة )إف( بعػػد )أؼ(؛ يقػػكؿ عبػػد السػػٛـ ٌػػاركف: )أؼْ (3 إف 
ِة بعػػد )أؼ( التفسػػٓرية، كالصػػكاُب )أؼ إف( بالكسػػر، ٚ غٓػػر؛ ّٖىٍػػا تكػػكُف تفسػػًٓرا اسػػتعهاؿ )أف( الهفتكحػػِة الٍهػػز 

ػا. اىظػر: ابػف  :لكٛـٍ سابٍق؛ أؼ ٍَ ٌَْهَزِت ـٍ؛ َفَكَجػَب َكْسػُر  ٌَا ٌػْ ِبػْدُء كػٛ ذف فػإّف الكاقعػَة بعػَد لجهمة ٚ لكمهٍة،؛ كا 
 .(1/101)ج الىكادر ةكىاش ٌاركف،ك ، (3/317)ج أكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾ ٌشاـ،

 )هف الهشآخ(، ساقطة فْ )ؾ(، ك)ط( 4)
 ( )كلذلؾ لـ ٓتعرض لمحرؼ(، ساقطة فْ )ؾ(، ك)ط(.(5
ٌػػػػػػ(: الهعػػػػركؼ بػػػػػ)ابف البرذعػػػػػْ(، أبػػػػك عبػػػػد هللا دمحم بػػػػػف يحٓػػػػِ بػػػػف ٌشػػػػػاـ 646( ابػػػػف ٌشػػػػاـ الخضػػػػراكؼ)ت6)

ل الجزيرة الخضراء. كاف إهاًهػ ا فػْ العربيػة، عاكًفػا عمػِ التعمػيـ. أخػذ الخضراكؼ، اٖىصارؼ اٖىدلسْ، هف ٌأ
ٌػػػ(، ككػػػاف 645ٌػػػ(، كأخػػذ عىػػػً الشػػمكبٓف)ت610ٌػػػػ( كالرىػػدؼ الهػػالقْ اٖىدلسػػػْ)ت609عػػف ابػػف خػػركؼ)ت

شػػػاعًرا ىػػػاثًرا هتصػػػرًفا فػػػْ اٖدب. كلػػػً هصػػػىفات هىٍػػػا: )الػػػىقض عمػػػِ الههتػػػع ٚبػػػف عصػػػفكر(، ك)الهقػػػاؿ فػػػْ 
٘يضاح(، ك)اٚقتراح فْ تمخيص ا٘يضاح(، ك)غرة ا٘صباح فػْ تمخيص أبىية اٖفعاؿ(، ك)ا٘فصاح بفكائد ا
 .(2/390ىظر: السٓكطْ، بغية الكعاة )جاٌػ. 646شرح أبيات ا٘يضاح(. كتكفْ بتكىس سىة 

 .  (سٓبكيً)( فْ )ـ(، ك)ط(: 7)
ك حرؼ...8) ات، أسػرار اٖىبارؼ، أبك البركػ اىظر: ("...عف العرب أىٍـ قالكا فْ: )سكؼ أفعل(: )سك أفعل(، ٌك

 .(161)ج العربية
( "...كها دخمً التصريف هف الحركؼ كها أشبٍٍا فٍك شاذ ٓكقف عىد ها سهع هىً، فهف ذلؾ هجػْء الحػذؼ 9)

فْ )سكؼ(. كا٘بداؿ فْ )حاء( )حتِ(، )عًٓىا( )عّتِ(، ك)ٌهػزة( )إْف( )ٌػاء(. كالحػذؼ كا٘بػداؿ فػْ )لعػّل(. 
٘بػداؿ فػػْ )ٚـ( )عسػِ(. كالحػػذؼ فػْ )عػٓف( )لػػيس( عىػد اتصػػاؿ كالتصػغٓر فػْ )ذا، كالػػذؼ(، كفركعٍهػا. كا

 .(2/654)ج شرح التصريح عمِ التكضيح فْ الىحك تاء الفاعل. الكقاد،
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ـَ بذلؾ بعد اىتقاؿ )عمِ( إلِ اٚسهي ِة كجعَمٍا  (2)بأف س (1)فقد أجاب ابف عػػصػػفػػكر إّىها َحَك
ـَ عمِ )اٖلف( بأى ٍا َعْف )كاك( ِلَها فٍٓا ِهْف هعىِ )العمك(، كبأف الحذؼ كا٘بداؿ  ًىا كُحِك اسًها ُهَتَهكِّ

َعِ أْف ٚ حذؼ، ٚك إبداَؿ ف ْ الحركؼ، كأف  ٌذي الكمهاِت الكاردَة ليس فٍٓا شاّذ. قٓل: كيهكف أف ُٓد 
ى ها  ٌْ لغات فْ ذلؾ الحرؼ.  أ/9/ؽ حذٌؼ، ٚك إبداٌؿ، كا 

ٌ ا أو ال يغىي عف الت كرار[(3)قولً ٓىبغْ أْف يقكؿ: )ذكري(؛ ّٖف الضهٓر عائد إلِ  : ]إذ ذكر 
ٌر. ض.  )لفظً( ٚ إلِ )هعىاي( عمِ ها ٚ ٓخفِ. كلفع اٖصكؿ ُهَذك 

                                                           

ٌػػ( عمْ بف هؤهف بف دمحم، الحضرهْ ا٘شبٓمْ، أبك الحسف الهعػركؼ بػابف عصػفكر: 669( ابف عصفكر)ت 1)
)الهقػػػػرب(، ك)الههتػػػػع( فػػػػْ التصػػػػريف، ك)الهفتػػػػاح(، حاهػػػػل لػػػػكاء العربيػػػػة باٖىػػػػدلس فػػػػْ عصػػػػري. هػػػػف كتبػػػػً: 

ك)الٍٛؿ(، ك)الهقىع( فْ القػركيٓف بفػاس، ك)السػالف كالعػذار(، ك)شػرح الجهػل(، ك)شػرح الهتىبػْ(، ك)سػرقات 
 بػػػػف شػػػػاكر، فػػػػكات الكفيػػػػاتاالشػػػػعراء(، ك) شػػػػرح الحهاسػػػػة(. كلػػػػد بإشػػػػبٓمية، كتػػػػكفْ غريًقػػػػا بتػػػػكىس. اىظػػػػر: 

 .(7/575)ج
 .  (سٓبكيً): ( فْ )ـ(، ك)ط(2)
ٌر(. ساقط فْ )ؾ(.)( هف قكلً: 3)  إذ ذكَرٌَا أك ٚ يغىْ عف الت كرار(... إلِ... )كلفع اٖصكؿ ُهَذك 
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 (1)الباب الثالث: الهيزاف الصرفي
يشٓر إلِ َأف  القصَد بالكزِف عمِ ٌذا الكجًِ  : ]وذلؾ ألّىً ال ب د  ه ف  هيزاٍف إلى آخري[(2)قولً

. فإذا قٓل: كزُف )ُهْسَتَخَرٍج(  ِّْ ِّْ ِهَف الزائِد؛ أؼ: فْ اٖكثِر باختصارِ، كبياُف َهَحلِّ اٖصم تفريُق اٖصم
ـَ )ُهْسَتَفَعٌل(  ذا ِقَٓل: كزُف )آَدَر( )أَْعَفُل(؛ ُعِم ـُ، كالسُٓف، كالّتاُء زكائُد(، كا  كاف أْخَصَر ِهْف َأْف ُيَقاَؿ: )الهي

َهٌة فيً عمِ )الفاِء(، كقكلْ: فْ اٖكثِر؛ احتراٌز عف كزِف )َقْرَدٍد( عمِ )َفْعَمٍل( فإف   (3)أف  )العَٓف( ُهَتَقدِّ
الِٓف زائٌد، كلـ  ََٓتَبٓ فْ َأَحَد الد 

ذلَؾ فْ الكزِف اعتهاًدا عمِ هعرفتً هف الهكزكف؛ ٖف  ُكل  هضاعٍف زائٌد  (4)
ـَ دلٌٓل عمِ زيادِة غِٓرِي، ىحك: ِهَكرٍّ  ٚ  إْف قا ـُ بزيادتً إ عمِ ثٛثٍة ُيْحَك
 . (6)كَأَلْىَددُ ، (5)

ـْ أف  عمهاَء صىاعِة الت صريفِ  : ]الب د  ه ف  هيزاٍف[(7)قولً كٌَا بالصياغِة، فكها أف   اْعَم ٍُ َشب 
ًُ أشياَء ُهْخَتِمَفًة كػ)الهاضْ، ُّْ َيُصكُغ ِهْى ك اَغ َيُصكُغ ِهْف َأْصٍل كاحٍد أشياَء هختمفًة فكذلؾ الت ْصِريف الص 

                                                           

 أبىية اٚسـ اٖصكؿ: ثٛثية كرباعية كخهاسية، كأبىية الفعل اٖصكؿ: ثٛثية كرباعية. (1)
 .(140اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص (2)
 .(4/277)ج الكتاب سٓبكيً، (3)
  (.َُٓبِّٓفْ )( فْ)ط(: 4)
( إدغػػػاـ هػػػا كػػػاف فيػػػً الهػػػثٛف هتحػػػركٓف، أك اجتهػػػاع الهثمػػػٓف فػػػْ كمهػػػة كاحػػػدة: )كىظػػػًرا لثقػػػل التضػػػعٓف لجػػػأكا 5)

اٖكؿ بٓىٍهػػا؛  حركػػةُ  لَ َصػػفْ ٙدغػػاـ، كلكػػْف لّهػػا كػػاف ا٘دغػػاـ ٚ يحصػػل إٚ بحػػرفٓف سػػاكٍف كهتحػػرٍؾ؛ لكػػْ ٚ تُ ل
َؿ كذلؾ بحذؼ الحركة هىً إْف كػاف هػا قبمػً هتحرًكػا أك ّٖف الحركَة أبًدا هح ُىكا الحرَؼ اٖك  مٍُّا بعد الحرؼ، سك 

، فػػإف   سػاكًىا ٌػك حػػرُؼ هػدٍّ كلػٍٓف، أك بىقمٍػػا إلػِ هػا قبمػػً إْف كػاف سػاكًىا غٓػػَر حػرِؼ هػدٍّ كلػػٍٓف: فػاٖكؿ ىحػك: رد 
ِرؾ ها ق ِؿ ِلَتحُّ ًُ: َرَدَد، فُحِذَفْت حركُة اٖك  (، فإف  أصَمٍها: )فاِرٌر كضاِرٌر(، أصَم ، كضارٍّ بمً، كالثاىْ ىحك: )فارٍّ

(، فػإف   ًُ؛ ٖى ً حرُؼ هدٍّ كلٍٓف، كالثالُث ىحَك: )ِهَكرٍّ كُهْسَتَقرٍّ ِؿ كلـ ُتىقْل إلِ الساكِف قبَم  فحذفت أيًضا حركُة اٖك 
ِؿ إلػػػ (، فُىِقَمػػْت حركػػػُة اٖك  ًُ: )ِهْكػػػَرٌر، كُهْسػػػَتْقر  ـَ فػػػْ أصػػَم ًُ غٓػػُر حػػػرِؼ َهػػػدٍّ كلػػٍٓف، ثػػػـ ُأْدِغػػػ ًُ؛ ٖى ػػػ ِ السػػاكِف َقْبَمػػػ

 أبػػػػك حيػػػػاف، الهبػػػػدع فػػػػْ التصػػػػريفك ،  (1/412)جالههتػػػػع فػػػػْ التصػػػػريف ، الثػػػػاىْ(. اىظػػػػر:  ابػػػػف عصػػػػفكر
كهجمػػػة البحػػػكث ا٘سػػػٛهية هجمػػػة دكريػػػة تصػػػدر عػػػف الرئاسػػػة العاهػػػة ٘دارات البحػػػكث العمهيػػػة   (،246)ص

 .(64/364)جكا٘رشاد، الرئاسة العاهة ٘دارات البحكث العمهية كا٘فتاء كالدعكة كا٘رشاد،  كا٘فتاء كالدعكة
َمْىػػَدد( ك ( "...رجػػل ألىػػدُد كَيَمْىػػَدد: كثٓػػر الُخصػػكهاِت َشػػِرُس الهعاهمػػة". 6) ٌَْهػػَزُة( )َأَلْىػػَدد(، ك)يػػاُء( )َٓ َقػػاَؿ ابػػُف ِجّىػػِ: )

ْلَحػػاِؽ، فػػِإْف قمػػَت: فػػِإذا  ِٙ ِٙلحػػاؽ، َفكٓػػف َأْلَحُقػػكا )الٍهػػزَة كاليػػاَء( ِفػػْ ِكْمتاٌهػػا ل َكػػاَف الز اِئػػُد ِإذا كقػػَع َأك ًٚ لػػـ يكػػف ل
ؿِ  ْلحاِؽ ُظٍكُر التِّضعِٓف؟ قٓل: ِإىٍـ َٚ ُْٓمِحقػكف ِبالز اِئػِد هػف َأك  ِ٘ ِة ا َمْىَدد(؟ كالدلُٓل عمِ ِصح   اْلَكِمَهػة )َأَلْىَدد(، ك)َٓ

ًُ ز  ٚ  َأْف يككَف َهَع ـّ ِإلػِ )الٍهػزِة( ِإ َمْىدد( ِلَهػا اْىَضػ ْهَزِة كالياِء( ِفْ )َأَلْىَدد(، ك)َٓ ٍَ لحاُؽ بػ)ال ِ٘ ائٌد آَخُر؛ فمذلؾ َجاَز ا
ًِ )الىػػك  ًُ )َألػػد( َفػػَزاُدكا ِفيػػ َٖف  َأصػػَم ػػٌد(؛  ْٓ َف(؛ فػػْ )ألىػػدد(، ك)اليػػاِء( فػػْ )ٓمىػػدد( ِهػػَف )الىُّػػكف(. كتصػػِغٓر )َأَلْىػػَدٍد( )ُأَل

. اىظػػر: الخمٓػلِلُْٓمِحُقػك  ًِ ػا َذٌبػػت )الىػكُف( َعػاَد ِإلػِ َأْصػِم بٓػدؼ، تػػاج ك  (،8/9)جالعػٓف ، ي ببىػاِء )َسػَفْرَجٍل(، َفَمه  الز 
 .باب )لدد( (.9/139العركس )ج

ٍّْ ٌكذا. ساقط فْ )ـ(. 7)  قكلً: ]ُٚبد  ِهْف هٓزاٍف(... إلِ قكلً:... )ذكرُي ابُف ِجىِّ



249 
 

 ُّْ َها ِهَف اٖحكاِؿ الت ْصِريَفي ِة َفِهْف َأْجِل تمَؾ الهشابٍِة احتاَج الت صريف إلِ هٓزاٍف َيْعِرُؼ  كالهضارِع(، كغِٓرٌِ
ًُ ِهْف ذلَؾ اٖصِل. ض. ـَ ِهقداَر ها َيُصكُغ ك اُغ؛ ِلَيْعَم ُُٖصكَؿ ِهَف الزكائِد كها َيحتاُج إلِ ذلَؾ الص  ًِ ا  ب

ى ها كاف الهٓزاُف ُثِٛثيًّا ًُ لك كاَف ُرباعيًّا، أك ُخها(1)كا  َى  ِّْ أكثَر ِهْف َغِٓرِي؛ أْك ِٖ ـْ ؛ ِلَكْكِف الثُِّٛث ِسيًّا ل
  ٚ ِّْ إ ِّْ أِك الُخهاس ٚ  بحذِؼ حرٍؼ أْك أكثَر، كلك كاف ثٛثيًّا لـ يهكْف كزُف الرُّباع ًِ إ ِّْ ب ُيْهِكْف كزُف الثٛث

 ٍّْ ـٍ هر ًة أك َهر تِٓف، كالزيادُة عىدٌـْ أسٍُل ِهَف الحذِؼ. ذكرُي ابُف ِجىِّ بزيادِة ٚ
 ٌكذا.    (2) 

ا بػ)فاٍء(،  ؛[قولً: ]فوضعوا لذلؾ لفع  )فعل( ٍَ َؿ ُأُصكِل أؼ: َله ا َراُهكا َكْزَف الكمهِة قابمكا: )أك 
 َْ ـٍ(؛ فمٍذي الهقابمِة ُسهِّ ا بػ)ٚ ٍَ ا بػ)َعٍْٓف(، كَثالَث ٍَ ك)ثاىَٓ
ًىا(، (3) ُُٖصكِؿ( )َفاًء(، ك)ثاىٍٓا( )َعْٓ ُؿ ا : )أك 

ا( إْف كافَ (4))ثالُثٍا( )ًٚها(، ككذاك ٍَ ا، كَخاِهُس ٍَ : )راِبُع
(5)  ) كها سيأتْ، كيساكؼ: )الفاُء، كالَعُْٓف، كال ٛـُ

ـِ كالت ْأِخٓرِ  ا فْ الت قدي ٍَ ا: ِهْف )َحَرَكٍة كُسُككٍف(، ككذا فْ َهِحمِّ ٍَ ، كها سيأتْ؛ (6)ُأُصكَؿ الكمهِة فْ حاِل
   :(7) قكِؿ أبْ الى ْجـِ َفُْٓكَزُف )ُعْصَر( ِهْف 

ر   ؾ   (8)لو ع ص  ً  الب اف  واله س  ى   (10)اىعصر  (9)ه 

ا؛ ٖف  حاَلٍا ِعْىَد الكزِف السككُف.  ًُ )ُعِصَر( بكسٌر ْف كاَف َأصُم ِف(، كا   بػ)ُفْعَل( بسككِف )الَعْٓ
                                                           

 .سبب اعتهادٌـ الثٛثْ، ٚ الرباعْ، ٚك الخهاسْسبب صكغ الهٓزاف الصرفْ، ك  (1)
، سػر صػىاعة ا٘عػراب، كابػف جىػْ، )الهىصػف(، شػرح كتػاب التصػريف ٖبػػْ (2/5)ج ( هىقػكؿ هػف ابػف جىػ2ْ)

 ٌػ(.819هىقكؿ بػ)تصرؼ( هف الىاقل، ابف جهاعة الكىاىْ)ت (.1/26)ج عثهاف الهازىْ
 . (ُيَسه ِ)( فْ )ط(: 3)

 .(141هكعة الشافية )صاىظر: شآٌف، هج( (4
 .(كاَىا)( فْ )ط(: 5)

 .(هف جٍة التقديـ، كالتأخٓر)( فْ )ـ(: (6
ٌػػ( الفضل بف قداهة العجمْ، أبك الىجـ، هف بىْ بكػر بػف كائػل: هػف أكػابر الرجػاز 130( أبك الىجـ العجمْ)ت7)

ؾ بػف هػركاف ككلػدي كهف أحسف الىاس إىشادا لمشعر. ىبغ فْ العصر اٖهػكؼ، ككػاف يحضػر هجػالس عبػد الهمػ
ك أبمغ هف العجاج فْ الىعت. اىظر:  : ٌػ(154)تٌشاـ. قاؿ أبك عهرك بف العٛء كاف ٓىزؿ سكاد الككفة، ٌك

 .(2/588)ج ابف قتٓبة، الشعر كالشعراء
ٌُػػَك ِفػػْ ا(4/335)ج ٌػػػػ(458( جػػاء فػػْ )الػػهخػػّصػػػػػص(، ابػػف سػػٓدي)ت8) ف اْسػػِتْخَفاًفا َك ٌَػػَذا َبػػاب َهػػا ُيَسػػك  َْٖصػػل : 

 (،الرُجػل َرْجػػل) :َكِفػػْ (،َعُضػػد َعْضػد) :َكِفػْ (،َكِبػد َكْبػػد) :َكِفػْ (َفِخػذ َفْخػػذ) :ِعْىػدٌـ هتحػرؾ: َكَذِلػػَؾ َقػْكلٍـ ِفػػْ
ـِ َعْمـ) :َكِفْ (،َكَرـَ الرجُل َكْرـَ ) :َكِفْ ْ ُلَغة بكر بف َكاِئل كأىاس كثٓر هف بىْ َتِهيـ (،َعم ِفْ َهَثل:  :َكَقاُلكا .َكٌِ
ػػْٓفلػػـ يُ  ًُ. َيْعِىػػْ َفْصػػَد اْلَبِعٓػػر لمض  كَفْصػػُدي لمضػػٓف َأىٍػػـ َكػػاُىكا ِعْىػػد َعػػَكز الط َعػػاـ َيْفِصػػدكف  ،ْحػػَرـ َهػػْف ُفْصػػَد َلػػ

ًُ البػػاُف كالِهْسػػُؾ اْىَعَصػػْر  .ليشػػرَب الضػػُٓف هػػف دِهػػً فَيُسػػّد جكَعػػً ؛البعٓػػرَ  ُِٓريػػد  ،َكَقػػاَؿ َأُبػػك الػػى ْجـ: َلػػك ُعْصػػَر ِهْىػػ
ٌَِذي المَُّغة  .ك الى ْجـ هف بكر بف َكاِئلَكَأبُ  .ُعصر ٌُػَك َأُخػك بكػر بػف َكاِئػل ،َكِثٓػَرة ِفػْ تغمػب -اَأْيًض  –َك –َكَقػاَؿ  .َك
ٌَػػَذا َأىٍػػـ َكرٌُػػكا َأف ٓرفعػػكا ألسػػىتٍـ َعػػف الهفتػػكح ِإَلػػِ  ،: كُىْفُخػػكا ِفػػْ َهػػداِئِىٍـ َفطػػاركا-اَأْيًضػػ ـْ عمػػِ  ى َهػػا حهمٍػػ َكاِ 

ٍِـكالهفتػػكُح أ ،الهكسػػكر ْٓ ػػكا َأف َْٓىَتِقُمػػكا هػػف اٖخػػف ِإَلػػِ اٖثقػػل ،خػػفُّ َعَمػػ ككِرٌػػكا ِفػػْ ُعِصػػَر الكسػػرة بعػػد  ،فكٌر
 .(4/335)ج الضهة". ابف سٓدي، الػػهخػػّصػػػص

 ( فْ )ط( ساقطة: )اىعصر(.9)
 الهىصػػػػف ابػػػػف جّىػػػػْ،ك ، (4/335)ج سػػػػٓدي، الػػهخػػّصػػػػػػػصابػػػػف  :( البٓػػػػت هػػػػف ]الرجػػػػز[، ٖبػػػػْ الػػػػىجـ، فػػػػ10ْ)

 .(1/24)ج
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 :  (1))ِجِمد( ِهْف َقْكِؿ أَخرِ  ككذا ُْٓكَزفُ 

ٍت  ب  ب ًا أل يهًا ب س  ر  م ع ج  (2)ض  ا (3)ي  م د   ... ... ... ....    4))الج 

ْبُت( بكسر الهٍهمة جمكد البقر، ( بكسر )العٓف(؛ ِعلٍ بػ)فِ  ٖف  حاَلٍا عىد الكزف الحركة، ك)السِّ
ـُ((5)ك ـُ(؛ )ُْٓكِل ْمَعُج( كػ)َيْعَم َٓ(

ِت الحركؼ(7)، قاؿ فْ شرح الكافية(6) َٛ ها استحق قبل  : كالهعتبر فْ َشْك
ـٍ؛ ككذا (8)ُطُركِء التغٓٓر الحادث ًُ: )َهْعَدٍد(،  (9)بإعٍٛؿ أك إدغا (: )ِهَفْعٍل(؛ ٖف  أصَم ُيقاؿ فْ كزف )ِهَعدٍّ

أصَمً )َبَيَع(، ٚك يهىع الهقابمُة عىد سٛهة الهكزكف هف  ب/9/ؽ كيقاؿ فْ كزف )ُبِيَع(: )ُفِعَل(؛ ٖف  
جكد هقتضيً فٍٓا كعكسً السابق؛ فيقاؿ: فْ كزف ا٘دغاـ هىً فْ الزىة عىد ك 

                                                           

 ( فْ )ـ(: )هف قكلً(.(1
 .(ٓمفح)( فْ )ـ(: (2
ْمَعُج َلْعجا: استحر ِفْ اْلقمب. كَلَعَجً َلْعجا: أحرقً. ككل هحرؽ: ٚعج.3)  ( َلَعَج اْلحزف َكاْلحب، َٓ

ْرب ككل هحرؽ. اىظر: ابف سٓدي،  .(1/329)ج الهحكـ كالم َعج: الحرقة...كالم ْعُج: ألـ الض 
 بسيط[ لعبد هىاؼ بف عبد الجربْ، كصدري: ( البٓت هف ]ال4)

 إذا تجرد ىكٌح قاهتا هعً***... ... ... ...
ٌُػػَك ٚتِّبػػاِع َحَرَكػػِة )َفػػاء( اْلِفْعػػل، ككسػػر الػػٛـ ضػػركرة؛ ٖف  لمشػػاعر أف يحػػرَؾ  ـ( ِإى َهػػا   ٛ )اْلِجِمػػَدا(: الكسػػر ِفػػْ )الػػ

 لسػاف العػرب، ابػف هػػػػىػػػظػػػػػػكرك ، (1/88)ج لػػهخػػّصػػػػصسػٓدي، ا ابػفالساكَف فْ القافية بحركة هػا قبمػً. اىظػر: 
 . (7/45)ج البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدبك ، (3/124)ج

 .(ٓمفح)( فْ )ـ(: (5
 ( فْ )ـ(: )ٓمفح( )يعمـ(؛ أؼ: )ٓكلـ(.(6
ٌػ(، 646ٌػ( فْ شرحً )كافية ابف الحاجب)746فْ الغالب الشارح الهقصكد ٌك الجاربردؼ)ت :شرح الكافية (7)

، الفػػف: ىحػػك، عىػػكاف 71278، الػػرقـ التسمسػػمْ: 70/459كهػػا جػػاء فػػْ: خزاىػػة التػػراث، فٍػػرس هخطكطػػات،
بػػف ٓكسػػف، الهخطػػكط: )الشػػككؾ عمػػِ الكافيػػة(، عىػػكاف الهخطػػكط: شػػرح الكافيػػً فػػْ الىحػػك أحهػػد بػػف الحسػػف 

ٌػػ، ]ىسػخً فػْ العػالـ[، اسػـ الهكتبػة: 8ٌػ، قػرف الكفػاة:746الجاربردؼ، اسـ الشٍرة: الجاربردؼ، تاريخ الكفاة: 
. كيؤكد ذلؾ: أىىا لـ ىجدي 2/139دار الكتب الهصرية، اسـ الدكلة: هصر، اسـ الهدٓىة: القاٌرة، رقـ الحفع: 

 شرح الكافية الشافية. ،: ابف هالؾعىد
 دث(، ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(.( )الحا(8
 ( فْ )ؾ( ك)ط(: )لذا(.(9
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 - (4)يقاؿ: )عىدي ِقْرَطْعب(؛ أؼ: ٚ قمٓل ٚك كثٓر، أك ٚ شْء(3) – (2))ِقْرَطْعب((1))َسَفْرَجل(، ك
ً فْ غٓر )باب التصغٓر(، أه ا باُبً فإى   (6)ٌىا . كهف الَبِِّٓف إى ها قالكي(5))َفَعم ل(، ك)ِفْعَمّل( با٘دغاـ فٍٓها

ِمل(.  ٍِـ(: )ُفَعْيِعل(، ٚ )ُفَعْٓ ٚ ُيقاَبُل فيً ثالُث اٖصكِؿ بػ)الٛـ(، بل بػ)العٓف( فيقاؿ فْ كزف )ُدَرْي
 كسيأتْ إيضاُحً فْ هكضعً. 

أؼ: ّٖف لفع الفعل ُيَعب ُر بً عف ُكلِّ ِفْعٍل كها يقكؿ ؛ : ]ألّىً أعـ  األفعاؿ  هعىًى[(7)قولً
ا؟ فتقكؿ: َفَعْمُت. كُتَكىِّْ َعْف َقْكِلَؾ: )َفَعْمُت( عف )الضرب( كُحِهَل اٚسـُ عمِ القائُل: ٌل ضربَت زيدً 

 الِفْعِل؛ ّٖف لمفعل اٖصالَة فْ الت ْصِريِف.

ً  في هعىى ك لّ  ف ع ٍل[(8)قولً ح  استعهال  ٌك ِهْف َعْطِف الُهَسب ِب عمِ السبِب؛ ٖف   : ]وي ص 
ًُ سبٌب لصحِة اٚستع  هاِؿ الهذككرِة، أك ِهْف َعْطِف الدلِٓل عمِ الهدلكِؿ؛ ٖى ٍا دلٌٓل عميً. عهكَه

                                                           

 ( فْ )ـ( )قرطىب(.(1
 :الخهاسْ: هجرد كهزيد: الهجرد عمِ فعم ل: اسًها َسَفْرَجل، كصفة َشَهْرَدؿ، كُفعمِّل: اسًها ُخَزْعِبل، كصفة (2)

 :لم  عَ ، كفَ (َعَقْرَطلك) ِعِقْرِطل :كفعمل ،ُقُرْعُطب :لٌ مْ عُ ُقَذْعهل، كِفْعَمّل: اسًها ِقْرَطْعب، كصفة ِجْرَدْحل، ... كفُ 
 :َعْمَطهيس، كُفعمِّٓل :ر... الهزيد ٚ ٓمحقً إٚ زيادة ككاحدة: فيأتْ عمِ َفْعِممٓل: اسًها َعْىَدلٓب، كصفةطَ عْ بَ سَ 

ًٛ ِقْرطَ  :اسًها ُخَزْعِبٓل، كصفة ُبكس، كَفَعم َمِ: ُقَذْعِهٓل، كَفْعَممكؿ: اسًها فقط َعْضَرُفكط، كِفْعَمُمكؿ: صفة قمي
ًٛ َقَبْعَثَرػ كَفَعم َمِ قاؿ اٖصهعْ:  :ساقِ دَ رْ ، كقٓل أصمً فارسْ، كدُ قٌ اىِ رَ ذْ خُ  :ُفْعِٛللٌ ك لغة،  ػ َقَبْعَثر  :صفة قمي

ًفا هف شَ  :مُّكؿَهْىَجىٓق، كَفعَ  :ٍا ركهية، كُزْرهاِىقة، كَفْعَمِمٓلأظىُّ  كؿ طُ رْ هَ َشَهْرُطكؿ، كقٓل: يهكف أف يككف هحر 
َٛىة، قٓل :ِهْغَىِطيس كَفعم ٛىة :اؿ، كِفْعَمِمٓلِقِرْصطَ  :، كفعٛؿ(َعْضَرُفكطٍ ػ)ك كلـ تسهع إٚ هع كتاب  :َقَرْعَب

ارة، كَىَقَل ابف القطاع: ِهْغَىاطيس عمِ كزف  :)العٓف(؛ فٛ ُٓمتفُت إلٍٓا، كفعٛلة ٍَ ِفْعِٛلٓل. فإْف َصح   :َطْرَج
ابف قكلٍـ: )الخهاسْ ٚ ٓمحقً إٚ زيادة كاحدة(: أك يككف شاذًّا فٛ ٓىقض. اىظر: ككاف عربيًّا كاف ىاقًضا ل

، (114ص) التصريف فْ الكبٓر ، كابف عصفكر، الههتع(2/470ج) اٖعظـ كالهحيط سٓدي، الهحكـ
ر فْ عمـك المغة كأىكاعٍا )جك   (.2/40السٓكطْ، الهٌز

 ( )يقاؿ(، ساقط فْ )ط(.3)
 كثٓر، أك ٚ شْء(. ساقط فْ )ـ(.( )أؼ: ٚ قمٓل ٚك (4
 .(بٓىٍها)( فْ )ـ(: (5
 .(ٌذا)( فْ  )ط(: 6)

 .(141اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (7
 .142اىظر: الهرجع السابق، ص( (8
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ًِ أعـ  اٖفعاؿِ (1) كعبارة شارح الٍاركىية ًِ  (2): كضعكا لذلؾ لفَع )ِفْعٍل(؛ ِلَكْكِى ؛ لجكاِز هعى
ًِ فْ هعىِ ُكلِّ ِفْعٍل.  استعهاِل

: "عمٍٓف  ُهَعقَِّباٌت ٚ َْٓخَبثُ -عميً الصٛة كالسٛـ  -كقاؿ الىبْ  [(4): ]أي: هزكوف (3)قولً

                                                           

فػػْ التصػػريف، لػػىجـ الػػدٓف: عهػػر بػػف الٍػػركؼ، الهتػػكفِ: سػػىة ...، أكلػػً: )الحهػػد  ٌػػػ(، 901)ت( الٍاركىيػػة1)
عهً ... الخ(. رتبٍا عمِ: ستة فصكؿ. كألفٍػا: لكلػد صػاحب )الػدٓكاف( ، بٍػاء الدكلػة: دمحم، الذؼ صرفىا فْ ى

: شهس الدٓف: دمحم، صػاحب )الػدٓكاف(، الفصػل اٖكؿ: فػْ اٚصػطٛحات. الفصػل  ْْ ككلْ الدٓف: ٌاركف، ابَى
فصػل الخػاهس: فػْ حػل الثاىْ: فْ أبىية اٖفعاؿ. الفصل الثالػث: فػْ اٖهثمػة. الفصػل الرابػع: فػْ الحػذؼ. ال

شػػرح: العٛهػػة: شػػهس الػػدٓف الىكسػػارؼ. كفػػْ خزاىػػة  العقػػد. السػػادس: فػػْ هعػػاىْ اٖهثمػػة. كلٍػػا شػػركح، هىٍػػا:
، الفػف: صػرؼ، عىػكاف الهخطػكط: شػرح 82625(، الػرقـ التسمسػمْ: 81/462فٍػرس هخطكطػات ) -التراث 

يـ بف حسف، ا ٌػ(، اسـ الشٍرة: الىكسارؼ، 901لىكسارؼ)تالٍاركىيً فْ التصريف، اسـ الهؤلف: دمحم بف ابرٌا
ٌػ، ]ىسخً فْ العالـ[، اسـ الهكتبة: هكتبً الجاهعة، اسػـ الدكلػة: لبىػاف، 10ٌػ، قرف الكفاة: 901تاريخ الكفاة: 

، ]ىسخً فْ العالـ[، اسـ الهكتبة: هركػز البحػث العمهػْ كاحيػاء التػراث 523اسـ الهدٓىة: بٓركت، رقـ الحفع: 
عػف شسػتربتْ  24الدكلة: الههمكً العربيً السعكدية، اسـ الهدٓىة: هكػة الهكرهػة، رقػـ الحفػع: اٚسٛهْ، اسـ 

يػػػات الهتحػػػدة اٖهريكيػػػة، اسػػػـ 5279 ، ]ىسػػػخً فػػػْ العػػػالـ[، اسػػػـ الهكتبػػػة: هكتبػػػً برىسػػػتكف، اسػػػـ الدكلػػػة: الٚك
، كالعمػػـك الشػػرعية ٌػػػ( عالهػػًا بالعربيػػة901، ككػػاف الىكسػػارؼ)تb 475 hالهدٓىػػة: برىسػػتكف، رقػػـ الحفػػع: 

العقمية، هاٌرًا فْ عمـك الرياضة. أخذ عف الهكلِ فتح هللا الشركاىْ، كقرأ عمػِ الهػكلِ حسػاـ الػدٓف التكقػاىْ، 
ثـ عمِ الهكلِ ٓكسف بػالْ ابػف دمحم الفىػارؼ، ثػـ عمػِ الهػكلِ يكػاف، ككػاف حافظػًا لمقػرآف العظػيـ، عارفػًا بعمػـ 

ٓػذكر الىػاس كػل ٓػـك جهعػة تػارة فػْ أيػا صػكفيا، كتػارة فػْ جػاهع السػمطاف القراءات، هاٌرًا فْ التفسٓر. ككاف 
ًٛ بإصػػٛح ىفسػػً، هىقطعػػًا إلػػِ هللا  دمحم خػػاف، ككػػاف حسػػف اٖخػػٛؽ، قىكعػػًا راضػػيًا بالقمٓػػل هػػف العػػيش، هشػػتغ
تعالِ. صىف تفسٓر سكرة الدخاف، ككتب حكاشْ عمِ تفسٓر القاضْ البيضاكؼ، كحاشػية عمػِ شػرح الكقايػة 

ر الشػريعة، كلهػا آف أكاف اىقضػاء هدتػً خػتـ التفسػٓر فػػْ أيػا صػكفيا، ثػـ قػاؿ: أٍٓػا الىػاس إىػْ سػػألت هللا لصػد
تعالِ أف يهٍمىْ إلِ ختـ القرآف العظػيـ، فمعػل هللا تعػالِ ٓخػتـ لػْ بػالخٓر كا٘يهػاف، كدعػا فػأهف الىػاس عمػِ 

.  اىظػر: -رحهػً هللا تعػالِ-تسػعهائة دعائً، ثـ أتِ إلِ بٓتً كهرض. كتكفْ بالقسطىطٓىية فػْ سػىة إحػدػ ك 
، كخزاىة التراث، فٍرس هخطكطات، (2/2027)ج كشف الظىكف  خميفة،ك  (،1/23)ج الككاكب السائرة الغزؼ،
صػػػداري هركػػػز الهمػػػؾ فيصػػػل، ىبػػػذة: فٍػػػارس الهخطكطػػػات ا٘سػػػٛهية فػػػْ الهكتبػػػات كالخزاىػػػات كهراكػػػز إقػػػاـ ب

أهػػاكف كجػػكد الهخطكطػػات كأرقػػاـ حفظٍػػا فػػْ الهكتبػػات الهخطكطػػات فػػْ العػػالـ تشػػتهل عمػػِ هعمكهػػات عػػف 
 .(81/462)ج كالخزائف العالهية

 .(بىِ أعـ اٖفعاؿ) :( فْ )ـ(2)
ف  ُدَبػَر ُكػلِّ صػٍٛة -عميً الصٛة كالسػٛـ-كقاؿ الىبْ  ،أؼ: هزككف )( قكلً: 3) ٍُ : "عمػٍٓف  ُهَعقَِّبػاٌت ٚ َْٓخَبػُث َفػاِعُم

 ٌُـْ  َكال ِذٓفَ ﴿ىقل عف الجاربردؼ فْ قكلً تعالِ:  . ساقط فْ )ؾ(.(قائمٍف. ضأؼ: ؛ ثٛثكف تسبيحًة" الحدٓث
َكاةِ   .(142، الجاربردؼ )صشآٌف، هجهكعة الشافية)أؼ: هزككف(.  [4:الهؤهىكف ﴾ ]َفاِعُمكفَ  ِلمز 

 .(143اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (4
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ف  ُدَبَر ُكلِّ صٍٛة ثٛثكف تسبيحًة" ٍُ  أؼ: قائمٍف. ض.1) )الحدٓث َفاِعُم

ُىِقَض بػ)الىكف( فْ )اٚىطٛؽ(؛ إذ ٚ  قولً: ]الحرؼ  األصمي  ها ث ب ت  في تصاريف  الكمهة [
ًِ َهَع أى ٍا زائدة، كأجٓب بأف  الهزيد هأخكذ هف الهجرد فحٓىئٍذ ٚ تصدؽ  َيسقُط فْ شْء هف تصاريِف

 . َفْمَُٓتَأه ْل.(2)هف الهجرد ٚ يصدؽأى ٍا تثبت فْ جهيع التصاريف. كأجٓب بأف الهزيد هأخكذ 

ا[  ٍ ط  في ب ع ض  ق  ك ظاٌٌر؛ فٛ ٓىتقُض  قولً: ]والزائ د  ها س  ًُ لفًظا، أك تقدًٓرا. ٌك الهراُد سقكُط
ها. (3)بػ)َعِْٓف( )ُقْمُت(  ك)ِبْعُت(، كىحٌك

ـٍ([(4)قولً ٍف(, وال )ال ك ها ٌك شاهٌل )لمزائد ا : ]ب ل  ها ليس بػ)فاٍء(, وال )ع ي  لسابق(، ٌك
ا كػ)ياء( )ٓرهع( ٍَ ِؿ َكْضِع ، - صحاح -: حجارة بيض تمهع[الٓرهع](5)،كاف فْ بىية الكمهة هف أك 

بُ ](6)ك)تاء( )تىضب(  ، ك)الزائد (7)–كسج، كقرية قرب هكة : شجٌر حجازؼ شككً كشكؾ الع[الت َىضُّ
ك ها لحقٍا ِلَهْعًىِ عكض ـِ ألِة(، أ/ 10/ؽكػ)ألِف( )ضاِرٍب(، ك)ياِء الت ْصِغِٓر(،  (8)الٛحق(، ٌك ك)هي

لحركؼ الكمهة  افْ )ِعَدة(، أك تكثٓرً  كشاهٌل باعتباٍر آَخَر كها أشاَر إليً بػها ِزيَد؛ تعكيًضا، كها
 الكٍبل: (12) -(11). ك)ىكف( )كػىٍبل((10)الَقَبْعَثرػ: هقصكر: العظيـ الشدٓد -(9)كػ)ألف( )َقَبْعَثرػ(

                                                           

دبػػػر كػػػل صػػػٛة هكتكبػػػة: ثػػػٛث  –أك فػػػاعمٍف  -الحػػػدٓث عػػػف كعػػػب بػػػف عجػػػرة: "هعقبػػػات ٚ ٓخٓػػػب قػػػائمٍف (1)
هسػػمـ، صػػػحيح هسػػمـ، بػػػاب: الػػذكر بعػػػد كثٛثػػكف تسػػػبيحة، كثػػٛث كثٛثػػػكف تحهٓػػدة، كأربػػػع كثٛثػػكف تكبٓػػػرة". 

 .[1288: رقـ الحدٓث 2/98الصٛة، 
 ( )كأجٓب بأف الهزيد هأخكذ هف الهجرد ٚ يصدؽ(. ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.2)
 )قاؿ(، )قكؿ(. :فْ هِ  (3)

 .(144اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (4
 (، ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.-صحاح -( )الٓرهع: حجارة بيض تمهع5)
ُب: شجٌر حجازؼ شككً كشكؾ العكسج، كقرية قرب هكة، قاهكس(: ساقط فْ )ط(. –( )6)  الت َىضُّ
 ( )شجٌر حجازؼ شككً كشكؾ العكسج، كقرية قرب هكة(، ساقط فْ )ـ(.7)
 . (ُعِرَض )( فْ )ط(: 8)
ِبػل َكالى ػاس. ابػف دريػد9) ِْ٘ َعر هػف ا ٌَُك اْلَعِظيـ الَخْمق اْلكثٓر الش  جهٍػرة  ،( )َباب َها َجاَء عمِ َفَعم مِ(، )َقَبْعَثرػ(، َك

 .(3/1228)ج المغة
 ( )الَقَبْعَثرػ: هقصكر: العظيـ الشدٓد( ساقط فْ )ـ(، ك)ط(.10)
ُبل(، بػ)ضـ الباء( لىكع هف 11) ٍْ الشجر؛ ٖىً لك حكـ بأصالة الىػكف لكػاف عمػِ كزف )َفَعّمػل( بػػ)ضـ الػٛـ(، ( )َكَى

َبػل(:  ٍْ َبػل(؛ فػػ)الىكف( زائػدة؛ فٍػك عمػِ كزف )َفَىْعُمػل( كيقػاؿ: )رجػل َك ٍْ ىػً جػاء فيػً )َك ػك لػيس فػْ أبىٓػتٍـ؛ ٖك ٌك
ػػػذا هػػػذٌب سػػػٓبكيً  رؼ، ك  (،4/324)ج الكتػػػاب . اىظػػػر: سػػػٓبكيً،-رحهػػػً هللا  -قصػػػٓر. ٌك الصػػػحاح، الجػػػٌك

ركػػػػف الػػػػدٓف، شػػػػرح الشػػػػافية ك  (،5/3945)ج ابػػػػف هىظػػػػكر، لسػػػػاف العػػػػرب، )كٍبػػػػل(ك  (،5/1814)ج )كٍػػػػل(
 .(2/610)ج

 ( )الكٍبل: القصٓر، كشجر عظاـ، كالكىٍبل( ساقط فْ )ـ(، ك)ط(.12)
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ا كػ)داؿ( )َقْرَدٍد((1)-القصٓر، كشجر عظاـ، كالكىٍبل  بهعىِ زائد  (3)، أك ٘فادة(2). أك إلحاًقا بغٌٓر
يد لمهد فٍٓا كحركؼ الهضارعة، كزيادتْ الجهع كالتثىية كياء التصغٓر، كألف التكسٓر. ككذا ها ز 
ـ   . َصح  (4)كػ)ألف( كتاب، ك)كاك( عجكز، ك)ياء( قضٓب. كيشهل أيًضا الهبدؿ هف حرؼ زائد كِهْف ث
؛ ففْ الهقدهة الٍاركىية ٍّْ عمِ كجًٍ أى ً ٓجكز  استثىاُء الهبدِؿ ِهْف )تاء( اٚفتعاؿ. ككذا الهبدؿ هف أصم

. كقاؿ  ٍّْ ًُ غُٓر َأْصِم ًُ، كِرعايَة الهبدِؿ؛ ٖى  ـَ اٖصِل َيْأُخُذ ُحْكَه ـَ هقا فيً رعاية اٖصل؛ ٖف  القائ
 ُّْ ًُ  : ُاْخُتِمَف فْ الُهْبَدؿِ (5)الُهكِصِم ؛ فعمِ هف اٖصِل، فهىٍـ َهْف ُيقاِبُم ًُ بمفظًِ  باٖصِل كهىٍـ َهْف ُيقاِبُم

                                                           

 .(1/1055)ج اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط (1)
الهمحػػق بػػػ)جعفر( فػػإّف الفػػؾ  فيػػً كاجػػٌب. فػػْ ىفػػس حاشػػية ابػػف اهتىػػع ا٘دغػػاـ فػػْ الهمحػػق بتضػػعٓف كػػػ)قردد(  (2)

 ٌػ(.819جهاعة)ت
 ( فْ )ط(: )إفادة(.3)
 ( فْ )ط(: )ثهة(.4)
ت ابػػػف جهاعػػػة)ت5) ٌػػػػ( فػػػْ 819( بعػػػد البحػػػث فػػػْ كتػػػب التػػػراجـ عػػػف أعػػػٛـ باسػػػـ )الهكصػػػمْ(، كبتتبػػػع هقػػػٚك

 ة الكفاة: الهخطكطة، حكؿ ٌذا العمـ؛ ترّجَح بعض اٖعٛـ هىٍا، حسب سى
يـ بف هيهكف التهيهْ الهكصمْ، أبك دمحم ابػف الىػديـ: هػف أشػٍر 235*ابف الىديـ الهكصمْ)ت ٌػػ( إسحاؽ بف إبرٌا

ىػػدهاء الخمفػػاء. تفػػرد بصػػىاعة الغىػػاء، ككػػاف عالًهػػا بالمغػػة كالهكسػػيقِ كالتػػاريخ كعمػػـك الػػدٓف كعمػػـ الكػػٛـ، راكًيػػا 
اٖصػل، هكلػدي ككفاتػً  ، هف أفراد الدٌر أدًبا كظرًفا كعمًهػا. فارسػْلمشعر حافًظا لٗخبار، شاعًرا، لً تصاىٓف

ببغداد. كعهْ قبل هكتً بسىتٓف. ىادـ الرشٓد كالهأهكف كالكاثػق العباسػٓٓف. كلهػا هػات ىعػْ إلػِ الهتككػل فقػاؿ: 
لػف ذٌب صدر عظيـ هف جهاؿ الهمؾ كبٍائً كزيىتً. كألف كتًبا كثٓرة، قاؿ ثعمب: رأٓت ٘سػحاؽ الهكصػمْ أ

الهػػيٛء(،  جػػزء هػػف لغػػات العػػرب كمٍػػا سػػهاعً. هػػف تصػػاىيفً: )كتػػاب أغاىيػػً( التػػْ غىػػِ بٍػػا، ك)أخبػػار عػػزة
لمكاثق، ك)هكاريػث  ك)أغاىْ هعبد(، ك)أخبار حهاد عجرد(، ك)أخبار ذؼ الرهة(، ك)اٚختيار هف اٖغاىْ( ألفً

ر الكػٛـ(، ك)الػرقص كالػزفف(، ك)الىػدهاء(، ك)الػىغ ـ كا٘يقػاع(، ك)قيػاف الحجػاز(، ك)الىػػكادر الحكهػاء(، ك)جػكٌا
ذا (1/202الهتخٓرة(. ابف خمكاف، كفيات اٖعياف )ج  بعٌٓد عف )عمـ الصرؼ(. –أيًضا  –. ٌك

ٌػػػ( عثهػاف بػف جىػْ الهكصػمْ، أبػك الفػتح: هػف أئهػة اٖدب كالىحػك، كلػً شػعر. كلػد بالهكصػل 392*ابف جىْ)ت
ههمكًكا ركهيًّا لسميهاف بف فٍػد اٖزدؼ الهكصػمْ. هػف تصػاىيفً:  عاًها. ككاف أبكي 65كتكفْ ببغداد، عف ىحك 

)رسػػالة فػػْ هػػف ىسػػب إلػػِ أهػػً هػػف الشػػعراء(، ك)شػػرح دٓػػكاف الهتىبػػْ(، ك)الهػػبٍج( فػػْ اشػػتقاؽ أسػػهاء رجػػاؿ 
الحهاسػػػػػة، ك)الهحتسػػػػػب( فػػػػػْ شػػػػػكاذ القػػػػػراآت، ك)سػػػػػر الصػػػػػىاعة(، ك)الخصػػػػػائص(، ك)المهػػػػػع( فػػػػػْ الىحػػػػػك، 

التىبيػػػػػً( فػػػػػْ شػػػػػرح دٓػػػػػكاف الحهاسػػػػػة، ك)الهػػػػػذكر كالهؤىػػػػػث(، ك)الهصػػػػػىف( باسػػػػػـ ك)التصػػػػػريف الهمػػػػػككْ(، ك)
)الهىصف(، ك)الهصىف فْ شرح )التصريف( لمهازىْ، ك)التهاـ( فْ تفسٓر أشعار ٌذٓل، ك)إعراب أبيػات هػا 
ػك كثٓػر. ككػػاف الهتىبػْ يقػػكؿ:  استصػعب هػف الحهاسػػة(، ك)الهقتضػب هػػف كػٛـ العػرب( رسػػالة، كغٓػر ذلػػؾ ٌك

ػل ٌػػذا (4/494أعػرؼ بشػػعرؼ هىػْ. ابػػف العهػاد، شػػذرات الػذٌب )جابػف جىػػْ  ػػذا هسػتبعٌد؛ هػػع أىػً هػػف ٌأ . ٌك
ػػذا العمػػـ )عمػػـ الصػػرؼ، كالىحػػك( هًعػػا، كلكػػّف ابػػف جهاعػػة كػػاف إذا قصػػدي فػػْ حاشػػٓتً صػػر ح باسػػهً:  =الفػػف ٌك
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كرجػػػػػع الباحػػػػػث إلػػػػػِ كتػػػػػب ابػػػػػف جىػػػػػْ هثػػػػػل: )الخصػػػػػائص(، ك)سػػػػػر صػػػػػىاعة ا٘عػػػػػراب(،  )ابػػػػػف جىػػػػػْ(.=
(، ك)الهىصف(، ك)التصريف الهمككْ(، ك)المهع فْ العربية(، ك)الهحتسب فْ تبٓٓف كجكي شكاذ الخصائصك)

تً.  القراءات( فمـ ٓجد ها ٓثبت أىً الهقصكد هف ىقٚك
ٌػػػ( أحهػػد بػػف الحسػػٓف بػػف أحهػػد ا٘ربمػػْ الهكصػػمْ، أبػػك عبػػد هللا، شػػهس الػػدٓف ابػػف الخبػػاز: 639*ابػػف الخبػػاز)ت

ك شرح ٖلفية ابف هعطْ، ك)تكجيً ىحكؼ ضرير. لً تصاىٓ ف، هىٍا: )الغرة الهخفية فْ شرح الدرة اٖلفية( ٌك
ػر. الصػفدؼ، ػذا (96)صىكػث الٍهيػاف فػْ ىكػت العهيػاف  المهع( شػرح لكتػاب المهػع ٚبػف جىػْ، فػْ اٌٖز . ٌك

ة أف ابف جهاعة لـ يصّرح بػ)ابف الخباز( فػْ حاشػٓتً، ككأىػً اكتفػِ بػػ) حٓف، كخاص  ( ىسػًبا هف الهرج  ّْ الهكصم
لِ )الىٍاية فْ شح الكافيػة( فمػـ يعثػر عمػِ هػا )الغرة الهخفية فْ شرح الدرة اٖلفية(كرجع الباحث إلِ لً.  ، كا 

تً.  ٓثبت أىً الهقصكد هف ىقٚك
ٌػ( يعيش بف عمْ بف يعيش ابف أبْ السرايا دمحم بػف عمػْ، أبػك البقػاء، هكفػق الػدٓف اٖسػدؼ، 643*ابف يعيش)ت
بف يعػػيش كبػػابف الصػػاىع: هػػف كبػػار العمهػػاء بالعربيػػة. هكصػػمْ اٖصػػل. هكلػػدي ككفاتػػً فػػْ حمػػب. الهعػػركؼ بػػا

رحل إلِ بغداد كدهشق، كتصدر لٙقراء بحمب إلِ أف تكفْ. كاف ظريًفا هحاضػًرا، كثٓػر الهجػكف، هػع سػكٓىة 
 ،ابػف خمكػػاف .ككقػار، لػً فػْ ذلػؾ ىػكادر. هػػف كتبػً: )شػرح الهفصػل(، ك)شػرح التصػػريف الهمػككْ( ٚبػف جىػْ

ػذا العمػـ )عمػـ الصػرؼ، كالىحػك( هًعػا، (7/46)ج كفيات ٖعيػاف ػل ٌػذا الفػف ٌك ػذا هسػتبعٌد؛ هػع أىػً هػف ٌأ . ٌك
)شػرح الهفصػل(، كرجع الباحػث إلػِ  كلكّف ابف جهاعة كاف إذا قصدي فْ حاشٓتً صر ح باسهً: )ابف يعيش(.

تً.فمـ ي  عثر عمِ ها ٓثبت أىً الهقصكد هف ىقٚك
ٌػػػ(: عػػالـ بػػالىحك. كلػػد بالهكصػػل سػػىة 696أبػػك الفضػػل بػػف جهعػػة بػػف زيػػد بػػف القػػكاس الهكصػػمْ)ت *عػػز الػػدٓف
، ككافيػػة ابػف الحاجػب. كلػػيس ٌػك الهقصػكد ٌىػػا؛ ٖف السػٓكطْ يقػكؿ عىػػً: (َشػَرح ألفيػػة ابػف هعطػْ)ٌػػ. 628

كر ِبػاْبف القػػّكاس(؛ إذف لػيس الهشػػٍكر بػػػ)الهكصمْ(.  ٍُ ٌُػَك اْلَهْشػػ ، (َشػػَرح ألفيػة ابػػف هعطػػْكرجػع الباحػػث إلػِ ))
تً.   .(99-2/96)ج السٓكطْ، بغية الكعاةفمـ ٓجد ها ٓثبت أىً الهقصكد هف ىقٚك

ٌػػػػ( شػػعباف بػػف دمحم الهكصػػمْ، الهعػػركؼ بأثػػارؼ:، لػػً أكثػػر هػػف ثٛثػػٓف كتاًبػػا فػػْ 828*زيػػف الػػدٓف أثػػارؼ)ت
ٌػػ، ك)ألفيػة( فػْ الىحػك، سػّهاٌا 809 اٖدب كالىحك، هىٍا )لساف العرب فْ عمـك اٖدب( فرغ هػف ىظهٍػا سػىة

)كفاية الغٛـ(، ك)أرجكزة( فْ الىحك أيًضػا، سػهاٌا )الحػٛكة السػكرية(، ك)شػرح ألفيػة ابػف هالػؾ( ثٛثػة أجػزاء، 
ل الهعركؼ   .لـ ٓته ً، ك)دٓكاف شعر(، ك)العهدة فْ الهختار هف تخاهيس البردة(، ككسٓمة الهمٍكؼ عىد ٌأ

ٌػػػػ(دمحم بػػػف عمػػػْ بػػػف أحهػػػد، أبػػػك الهعػػػالْ، بػػػدر الػػػدٓف ا٘ربمػػػْ ثػػػـ الهكصػػػمْ 729عػػػد*ابػػػف الخطٓػػػب ا٘ربمػػػْ)ت ب
 الشػػافعْ ابػػف الخطٓػػػب: عػػالـ بالهكسػػيقِ، هػػػف أعيػػاف الىحػػاة الفقٍػػػاء. لػػً )شػػرح الكافيػػػة الشػػافية( فػػْ الىحػػػك،

)تعريػػػف ك)حػػػكاش عمػػػِ الحػػػاكؼ( فػػػْ فػػػركع الشػػػافعية، ك)حاشػػػية عمػػػِ الػػتسػػػٍػػػٓػػػػػل( ٚبػػػف هالػػػؾ، كرسػػػالة فػػػْ 
ػك صػاحب )أرجػكزة  (، كلً ىظـ كىثر. قػدـ هصػر، رسػكًٚ هػف همػؾ الهكصػل، فأقػاـ بٍػا خهسػٓف ٓكًهػا. ٌك العمـك

ر الىظػػػاـ فػػػْ هعرفػػػة اٖىغػػػاـ(. ُيحتهػػػُل أف يكػػػكف )الهكصػػػمْ( 729اٖىغػػػاـ( ىظهٍػػػا سػػػىة  ٌػػػػ، كتسػػػهِ )جػػػكٌا
حسػػف العثهػػاف، هحقػػق: الشػػافية، ، كذكػػري د. الهقصػػكد هػػف ابػػف جهاعػػة؛ كخاصػػة أىػػً )شػػرح الكافيػػة الشػػافية(

ٌػػ(، ذكػر أف الهكصػمْ دمحم بػف عمػْ ا٘ربمػْ الهكصػمْ، الهعػركؼ بػابف 720كهحقق: شرح الشافية لمٓزدؼ)ت
 الخطٓب ٌك شارح الشافية.
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ِؿ َكْزُف )ِكَساٍء( )ِفَعاٌؿ(، كعمِ الثاىْ )ِفَعاٌء(، ككذا قاؿ الػػهػػرادؼ  .   (2)عف حكاية بعضٍـ (1)اٖك 

يد  تعويًضا[(3)قولً ء( )استقاهة( ِزيَدْت؛ َتعكيًضا ِهَف )الكاك( الهحذكفة قْ كػ)تا  : ]سواء  ز 
ـ  أُِعل   ْسَبِة كزاُدكا )اٖلَف(؛ ِعَكًضا عىٍا ُث ( الىِّ ِّْ ( حذفكا إحدػ )ياَئ ٍّْ ( فْ )َيَهِى ٍّْ ـٍ(. ككػ)يهاِى )ِاْسِتْقَكا

َؿ )َقاٍض( َٛ  . (4)ِإْع

ؿ  ه ف  ت اء  االفتع د  ت ث ى ي  اله ب  ـ  اس  [قولً: ]ث  ـِ لزـك اؿ  َْكَلِ؛ ِلَعَد ْٖ ك هعمـك با  كها فْ هعىاي، ٌك
ارؾ(5)(ا٘بداِؿ الُهْبَدَؿ ِهْف تاِء )التفاعل كالتفعُّل ِؿ )ِاْتَفاَعلَ (7)(، ك)تطٓ ُركا((6)، ىحك: )إد  َٖك  ( (8)؛ َفَكْزُف ا

                                                           

)ت ،( ابػػػف أـ قاسػػػـ1) ، أبػػػك دمحم، بػػػدر الػػػدٓف، 749الهػػػرادؼُّ ٌػػػػػ( الحسػػػف بػػػف قاسػػػـ بػػػف عبػػػد هللا الهػػػرادؼُّ الهصػػػرؼُّ
قاهتػػػً بػػػالهغرب. كأـ َقاسػػػـ جدتػػػً أـ َأِبيػػػً؛ الهعػػػركؼ بػػػ ابف أـ قاسػػػـ: هفسػػػر، أدٓػػػب. هكلػػػدي بهصػػػر، كشػػػٍرتً كا 

راء. َكَكاَىت أكؿ َهػا َجػاَءت هػف اْلَعػَرب، عرفػت بالشػٓخة، َفَكاَىػت شػٍرتً َتاِبَعػة لشػٍرتٍا. كهػف  ا ٌز ٍَ شػٍر أَكاْسه
، ك)إعراب القرآف(، ك)شرح الشػاطبية( فػْ ٌػ(، كهف كتبً: )تفسٓر القرآف(745هشآخً: )أبكحياف اٖىدلسْ)ت

ت، ك)شرح ألفية ابػف هالػؾ(، ك)شػرح الجزكليػة(، ك)الكافيػة الشػافية، كشرح)التسػٍٓل(، كشػرح )الفصػكؿ( ءاالقرا
ْبِف هعط(، كشرح )الحاجبيػة الىحكيػة(، ك)العركضػية(. تػكفْ بسػرياقكس )بهصػر(. اىظػر: ابػف حجػر، الػدرر  ِٚ

 .(1/517)ج ْ، بغية الكعاةالسٓكطك ، (2/139)ج الكاهىة
 (.3/1531هالؾ )ج ابف ألفية بشرح كالهسالؾ الهقاصد الهرادؼ،  تكضيح( 2)
 ( هف قكلً: ]سكاٌء ِزيَد تعكيًضا(...إلِ )َقاٍض( ساقطة فْ )ؾ(.3)
ـٍ َيا َفتِ(؛ َفجعمُ 4) اـ، كاليهف: )يَهاٍف َيا َفتِ(، ك)شآ ًٚ هػف ِإْحػَدػ ( َكهف َذِلؾ َقْكلٍـ فْ الّىَسب ِإَلِ الش  لف َبَد ْٖ كا ا

ػػَك كالىسػػب ِإَلػػِ َهْىُسػػكب. هىسػػكب عمػػِ غٓػػر القيػػاس،  ٍُ ( َف  ْ ، َكَهػػْف َقػػاَؿ: )يهػػاى  ْ ، كشػػآه  ْ ًُ َيَهِىػػ ْ يهاف، كشأـ، كتٍاـ، كذكر فْ سبب شذكذٌا كجٍػٓف ٌهػا الحػذؼ كالتعػكيض اليػػاءٓف، َكاْلَكْجػػ كذكر هف ذلؾ ثٛثة ألفاظ، ٌك
ـٍ( بػكزف فْ يهاف كشآـ، كالح ػل الػيهف. ك)شػآ ذؼ كتغٓٓر الحركة فْ تٍاـ، فقػاؿ: كتقػكؿ: )رجػُل يهػاٍف(: هػف ٌأ

اَهة، ككاف القياس فػيهف ىسػب إلػِ الػيهف كالشػاـ أف  ٍَ ل ِت ـٍ( بفتح التاء: هف ٌأ ا ٍَ ل الشاـ... ك)َت ـٍ(: هف ٌأ )َشَعا
، كبياء هشددة فْ آخري   ْ لمىسب، لكػف لهػا كثػر اسػتعهالٍها فػْ يقاؿ: يهىْ كشأهْ بتسكٓف الٍهزة، بكزف َشْعِه

ُضػػكا هىٍػػا ألًفػػا قبػػل الىػػكف كالهػػيـ، فصػػار  هػػا كَعك  الكػػٛـ كجػػب تخفيفٍهػػا فحػػذفكا إحػػدػ يػػاءؼ الىسػػب هػػف آخٌر
ّٛ َٓجتهػػَع سػػاكىاف، فقٓػػل: )يهػػاٍف  ا؛ لػػئ ( بفػػتح الٍهػػزة، كيػػاء خفيفػػة، ثػػـ لّهػػا َأدخمػػكا التىػػكيف حػػذفٌك ّْ ّْ كشػػآه ـٍ(. كجاء فْ ا)يهػػاى ـٍ( كشآ ا ٍَ (، ك)َت ّْ اَهَة(، البمد، )َتٍاِه ٍَ . إذا فتحت التاء لـ تشدد، -أيًضا-لصحاح: "كىسبكا إلِ )ِت
ـٍ ِعػػَكٌض ِهػػْف يػػاءؼِّ  ـٍ هػػف لفظٍػػا، كاٖلػػف فػػْ يهػػاٍف كشػػآ ـٍ(، إّٚ أّف اِٖلػػَف فػػْ َتٍػػا كهػػا قػػالكا: )رجػػٌل يهػػاٍف كشػػآ

ْسػػَبِة". اىظػػر: الهبػػرد، الهقتضػػب  الٍػػركؼ، إسػػفار الفصػػيحك  (،5/187)جرؼ، الصػػحاح الجػػٌكك  (،3/145)ج الىِّ
 .(1/211)ج

ًهػا(. كيػأتْ  ()كالتفعُّل( ساقطة فْ )ؾ(. كفْ )ـ(: )كالتفاعل(.5) ـ َتَكرُّ كيأتْ ِهْف )َتَفّعل( عمِ )َتَفعُّل(، ىحك: )َتَكػر 
ًقػػا(. كِهػػْف )تفاَعػػل( عمػػِ )تفاُعػػ  ٛ ػػاؿ(، ىحػػك: )َتَهم ػػق َتَهمًُّقػػا كِتِه ّٚ أّىػػؾ إذا عمػػِ )ِتِفع  (، إ ًٛ ل(، ىحػػك: )َتقاتَػػل َتقػػاُت

ػل( هػف الىػاقص  (، إّٚ أّىؾ إذا بىٓت )التفاُعل كالتفعُّ ًٛ بىٓت )التفاُعل، كالتفعُّل( عمِ )تفاُعل(، ىحك: )َتقاَتَل َتقاُت
ًيػػا(، ك)تجػػافِ تجافًيػػا(؛ ّٖف الىػػاقص إْف كػػاف يائيًّػػا ف ظػػاٌر؛ لهجاىسػػة كسػػرت )العػػٓف( هىٍهػػا، ىحػػك: )تهى ػػِ َتَهىِّ

ْف كاف كاكيًّا؛ فٗى ً ٓجب قمُب الكاك ياًء كالضهِة التْ قبمٍا كسرًة، ِلَهػا ثبػت فػْ كٛهٍػـ أى ػً إذا  الكسرة الياء، كا 
كػػاف آخػػَر الهػػتهكف كاٌك قبمٍػػا ضػػهٌة ُقمبػػت الػػكاُك يػػاًء كالضػػهُة كسػػرًة. كيػػأتْ هػػف )اْفَتَعػػل( عمػػِ )اْفِتعػػاؿ(، ىحػػك: 

 .(1/300(. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج)اْكَتَسَب اكتساًبا
 ( فْ )ـ( )إذذاؾ(، كفْ )ط(: )إدراؾ(.6)
 ( فْ )ط(: )كتطٓر(.7)
 ( فْ )ط(: )تفاعل(.8)
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ـ  كاف كزُف )الهكرر ىظرًا لٗصل، كهِ  (2)كالثاىْ )تتفّعل( ٚك يشهمٍها1) )ذكري الجػعػبػرؼ  ي ْف َث دّ   ٍ ي 
ـ( أيًضا )يفتعل(، كقد َهر  فْ شرح الكافية َُٓتَدب ْر.  (3)كيخصِّ  ها ٓرشد إلِ ذلؾ. َفْم

[(4)قولً ل  ًُ قكُؿ  : ]إّها لبياف  األصل  أو لدفع  الثّ ق  ُح ِّْ َُٓكضِّ إّىها فعمكا ذلؾ؛ أؼ:  الُهكِصِم
ًِ هَع )التاء( ِت ّها (5))الكزف( بذكر )تاء اٚفتعاؿ( فْ )ازدجر كاصطمح( إّها لثقل ٌذا المفِع، كِخف  ، كا 

َىِة. اىتٍِ. كفْ بعض الشرح ـ أف  اٚشتغاَؿ لتكث ب/10/ؽ ها (6)٘رادِة بياِف َأْصِل الزِّ  ِٓر اٖكزافِ ٌٓك
 (8)كهرة بػ)الظاء(، كأخرػ بػ)الّداؿ( : إذ ٓجب أْف ُيقاَؿ تارًة )افطعل( بػ)الطاء(،(7)فْ ٌذا الهكضع، قاؿ

ُؿ: فٛستمزاهً  َٛ الكجٍٓف فيً َضْعٌف، أّها اٖك  ـ  قاؿ: كِك ك هفٍض إلِ اٚستثقاؿ، ُث إلِ غٓر ذلؾ؛ ٌك
َىَة بقمب الهكزكف، ٚك ٓراعكف بياف أصل الكزف، كأه ا الت خصيَص بٛ هخّصص، إذ قد يقمبكف الزِّ 

ًِ َلَها قالكا فْ  ـِ التعبِٓر َعِف الز اِئِد بمفِظ الثاىْ: فمتخمِف الهعمكِؿ َعِف الِعم ِة إذ اٚستثقاُؿ لك كاَف ِعم ًة لعد
ْفَعٍل( ٌِ ( :ًٛ ْبَمٍع( هث ٌِ ـِ التعب(9)ِزَىِة ) ًُ ليس عمًة ِلَعَد ـْ ؛ فتبٓ َف أى  ٍِ ِؿ بأف  هراعاِت َٖك  ٓر. اىتٍِ. كُيَجاُب َعِف ا

                                                           

يـ بف خمٓل الجػعػبػرؼ، أبك إسحاؽ: عػالـ بػالقراءات، هػف فقٍػاء 732( الجػعػبػرؼ)ت1) يـ بف عهر بف إبرٌا ٌػػ( إبرٌا
عبػر )عمػِ الفػرات، بػٓف بػالس كالرقػة( كتعمػـ ببغػداد كدهشػق، كاسػتقر ببمػد الشافعية. لً ىظـ كىثر. كلد بقمعػة ج

الخمٓل )فْ فمسطٓف( إلِ أف هات. يقاؿ لً: )شٓخ الخمٓل( كقد يعرؼ بػ)ابف السراج(، ككىٓتً فػْ بغػداد )تقػْ 
ػػاف الػػػدٓف(، لػػً ىحػػك: ه ػػا )بٌر ػػػا هختصػػر، هىٍػػا: )خٛصػػة اٖبحػػاث( شػػػرح االػػدٓف( كفػػْ غٌٓر ئػػة كتػػاب أكثٌر

ىظكهة لً فػْ القػراآت، ك)شػرح الشػاطبية( الهسػّهِ: )كىػز الهعػاىْ شػرح حػرز اٖهػاىْ( فػْ التجكيػد. اىظػر: ه
 .(1/55)ج الدرر الكاهىة ابف حجر،

 ( فْ )ط(: )يشهمٍا(.2)
ٌػػ(، 646ٌػ( فْ شرحً )كافية ابف الحاجب)746الهقصكد ٌك الجاربردؼ)ت الغالب الشارح فْ :شرح الكافية (3)

، الفػف: ىحػك، عىػكاف 71278، الرقـ التسمسمْ: (70/459)ج كها جاء فْ: خزاىة التراث، فٍرس هخطكطات
الهخطػػكط: )الشػػككؾ عمػػِ الكافيػػة(، عىػػكاف الهخطػػكط: شػػرح الكافيػػً فػػْ الىحػػك أحهػػد بػػف الحسػػف بػػف ٓكسػػف، 

ٌػػ، ]ىسػخً فػْ العػالـ[، اسػـ الهكتبػة: 8ٌػ، قػرف الكفػاة:746سـ الشٍرة: الجاربردؼ، تاريخ الكفاة: الجاربردؼ، ا
 .(2/139)ج دار الكتب الهصرية، اسـ الدكلة: هصر، اسـ الهدٓىة: القاٌرة، رقـ الحفع:

 .(145اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (4
 ( فْ )ط(: بػ)التاء(. 5)
 كح(.( فْ )ـ(، ك)ط(: )الشر 6)
 ( )قاؿ( ساقطة فْ )ط(.7)
 ( فْ )ط(: )كهرة بػ)الّذاؿ(.8)
ْجَرٍع(، 9) ٌِ ػػػك هػػػف الَبَمػػػِع، ككزىٍهػػػا) ْبَمػػػُع( اٖكػػػكؿ، ٌك ٍِ ػػػٍل الهىقػػػاد، ك)ال ْجػػػَرَع( الطكيػػػل، ك)الَجػػػْرُع( الهكػػػاف الس  ٍِ ( )ال

ْبَمػػٍع(  عىػػد الخمٓػػل)ت ٌِ ْفَعػػل(، فقػػد ذٌػػب اٖخفػػش)ت170ك) ٌِ ف )الَجػػَرِع(، ك)الَبَمػػِع(، ٌػػػ( إلػػِ أّىٍهػػا هػػ215ٌػػػ( )
، كبعضػػٍا 392كأّف )الٍػػاء( فٍٓهػػا زائػػدة؛ ككػػّل ذلػػؾ عىػػد ابػػف جّىػػْ)ت ّْ ٌػػػ( هػػف أصػػكؿ هختمفػػة؛ بعضػػٍا ثٛثػػ

ْبَمػػٍع( عىػػدي )ِفْعَمػػل(. اىظػػر: ابػػف جىػػْ، ٌِ ْجػػَرٍع(، ك) ٌِ ، كالٍػػاء أصػػل فٍٓػػا؛ فػػكزف ) ّْ  (،1/25)ج الهىصػػف ربػػاع
 .(1/562)ج ي فْ بىاء الهعجـالصاعدؼ، تداخل اٖصكؿ المغكية كأثر ك 
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ك بياُف َهَحلِّ اٖصِل كها سبق،  ـْ ِهَف الكزِف، ٌك ٍُ َبَياِف اٖصِل فْ الهقمكِب ُهِخل  بها ٌك َهقُصكٌد ل
؛ ـْ ٌِ ًِ ٚ ُِٓخلُّ ِبشْء ِهْف َهْقُصكِد فٛ تخصيَص،  بخِٛؼ الُهْبَدِؿ ِهْف )تاِء( )اٚفتعاؿ(؛ فإف  هراعاَة أصِم

ـَ ُيحتهل : إْف ُسِم ًٛ ْفَعٍل( هث ٌِ كعف الثاىْ: بأف  اٚستثقاَؿ فْ )
ْمَزـُ ِهِف اْغِتَفاِر ها ٚ  (1) لمضركرة، ٚك َٓ

ًُ اغتفاُر ها ٚ ضركرَة إليً ٌذا، كقد َذَكَر فْ )شرح الكافية(  أف  )الت اَء( إى ها ِجَٓئ بٍا؛ ٖف   هىدكحَة عى
، كذلؾ هىتٍف فْ )ُهْفَتِعٍل(  (2)الهكضَع لٍا لكى ٍا ًٛ ُأْبِدَلْت )طاًء(؛ لكقكعٍا بعد )صاد( فْ )ُهْصَطِبٍر( هث

ك َأْكَلِ ِهفَ  بَداِؿ، ٌك ْ٘ ، الكجٍٓف السابقٓف؛ لسٛهتً ِهه   (3)َفَسِمَهْت )تاؤي( ِهِف ا ْف ُرد  ، كا  ًِ َفا ِب ا ُضعِّ
ًُ، بل اِبِق بياُى ـِ الس  ـِ اْ٘دَغا ًِ ِلُحْك  فمٓتأهل.  . إف الت عمَٓل َْٓدَفُع الثَِّقَل ليس بشْء: قاؿ الػػهػػرادؼ كلهىاسبِت

ْف كاف ِهْف حركؼِ  ٓريُد أف   : ]عطف عمى هقدر[(4)قولً ًُ: كا  يادِة، هعطكؼٌ  (5)قكَل  (6)الزِّ
ـِ َفَتْحُصُل بالتعهيـ الهستفاِد هىٍها  ٍر ٌك أكلِ هف الهعطكِؼ بالُحْك بػ)الكاك( الداخمِة عميً عمِ ُهَقد 

ًُ سكاٌء كاَف ِهْف ُحركِؼ الزياد ،أ/11/ؽ الهبالغةُ  َه ًُ بها َتَقد   أك لـ َيُكْف. (7)ةِ كالتأكُٓد كالهعىِ ُيَعب ُر عْى

ًُ  كفْ كٛـ ْف َكُثَر هاُل َر بقكلٍـ: )زيٌد كا  التفتازاىْ، كغِٓرِي أف  )الكاك( فْ هثمً )كاُك( الحاؿ، كُصكِّ
ًٌا لئيـٌ( ْف أُْعِطْ جا بخٌٓل(، ك)عهٌرك كا 
رٌ (8)  . (9)؛ فٛ ُهَقد 

                                                           

 )ُهْحَتَهٌل(.  :( فْ )ـ(، ك)ط(1)
 ( )لكى ٍا( ساقطة فْ )ؾ(.2)
 ( )ِهَف( ساقطة فْ )ط(.3)

 .(146اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (4
 .(حرؼ)( فْ)ـ(: (5
 ( ٌكذا فْ )ؾ(، ك)ط(. 6)

ف أىً لـ ٓجبً إحالة عمِ ها أجابٍـ بػً قبػل ( قٓل: سأؿ تمهٓذ شٓخً عف حركؼ الزيادة، فقاؿ: سألتهكىٍٓا، فظ(7
ذلؾ، فقاؿ: ها سألتؾ إٚ ٌذي الىكبة، فقاؿ الشٓخ: الٓـك تىساي، فقػاؿ: كهللا ٚ أىسػاي فقػاؿ: قػد أجبتػؾ يػا أحهػق 

 هرتٓف. كقٓل: إف الهبرد سأؿ الهازىْ عىٍا، فأىشد الهازىْ: 
ٌَ  تُ ىْ كُ  دْ قَ ْ   ...  كَ ىِ بَ ٓ  شَ فَ  افَ ه  الس   تُ يْ كَ ٌَ   ااىَ ه  الس   تُ يْ كَ ِقْدًها 

كقػػػػد جهػػػػع ابػػػػف  فقػػػػاؿ: أىػػػػا أسػػػػألؾ عػػػػف حػػػػركؼ الزيػػػػادة كأىػػػػت تىشػػػػدىْ الشػػػػعر! فقػػػػاؿ: قػػػػد أجبتػػػػؾ هػػػػرتٓف.
ًِ قكلً:610خركؼ)ت  ٌػ( هىٍا ىيًفا كعشريف تركًٓبا هحكيًّا كغٓر هحكْ، قاؿ: كأحسىٍا لفًظا كهعى

 . فقالت كلـ تبخل أهاٍف كتسٍٓلُ ا ..ٍَ هِ اسْ  فِ عَ  اتِ دَ ائِ الز   كؼَ رُ الحُ  تُ لْ أَ سَ 
 .(2/331)ج شرح الشافية لرضْ،اىظر: ا

ًُ َبِخٌٓل َحُْٓث اُْعُتِبَر َكْكُف الْ 8) ْف َكُثَر َهاُل ـِ الت ْأِكِٓد ِفْ َىْحِك َزْيٌد َكاِ  َكاِك ِلْمَعْطِف َعَمِ َهْحػُذكٍؼ ( "...َكَبْعَد اْلَكاِك ِفْ َهَقا
 ًُ ـْ ُيْكِثػْر َهاُلػػ ػا َشػػ َأْؼ إْف َلػ ٍَ ػػْرِطي ُة َل ـْ إْف الش  ٍُ ػا َجػػَكاٌب إْذ َقػْكُل ٍَ ْر َل ـْ ُيَقػػد  ًُ َكَكػْكُف إْف َشػػْرِطي ًة َكَلػْك َلػ ْف َكثُػَر َهاُلػػ ْرٌط َكاِ 

َكَجَزاٌء..."، ك"إذا جْء بػ)إف( فػْ هقػاـ التأكٓػد هػع كاك الحػاؿ لهجػرد الكصػل كالػربط، ٚك ٓػذكر لػً حٓىئػذ جػزاء 
ف كثر هالً ف أعطْ لً هػاؿ لئػيـ". اىظػر:   ىحك: زيد كا  أىػكار البػركؽ فػْ  لقرافػْ، الفػركؽ =ابخٓل، كعهرك كا 

 .(1005)ص الػػػكػػػػمٓػػػػػات ،الكفكؼ ك  (،1/97)ج أىكاء الفركؽ 
ُر(.9)  ( فْ )ط(: )ُيَقد 
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ـُ الهذككُر عمِ ٌذا ُيْسَتَفادُ  كالت عهي
. كا٘عراباف جائزاف. ِهْف َهىطكِؽ الكٛـِ  (1) ًِ كِه ٍُ  كَهْف

ً [(2)قولً ى  ياَدِة أك : ]أي: ي ع بّ ر  ع  ًُ، َسَكاٌء كاَف ِهْف ُحُركِؼ الزِّ َه ِر ِبَها َتَقد  ؛ أؼ: ُيَعبُِّر َعِف الُهَكر 
َر إه ا ِهْف ُحُركِؼ )سألتهكىٍٓا( ـٍ؛ ٖف  الُهَكر  ِرٌَا،(3)ٚ، فيككُف أربعَة أقسا كعمِ التقدٓريف   ، أك ِهْف َغْٓ

ُر هف حركؼ )سألتهكىٍٓا(، فهثاؿ الهمحِق ىحك: )َشْهَمَل(، كهثاُؿ غِٓر  إه ا  لٙلحاؽ أك لغِٓرِي، أه ا الُهَكر 
) ـَ (.. الُهْمَحِق: )َعِم ِر )سألتهكىٍٓا(، فػ)ِهَثاُؿ الهمحِق(: )َقْرَدَد(، كلغِٓرِي )َكُرـَ ُر ِهْف َغْٓ  كأه ا الُهَكر 

ة [ قولً: ]ه ف   ي اد  وؼ  الزّ  ، كَفْعَمَل(، ٚ عمِ  ،ح ر  ، كَقْرَدٍد( فإّىٍها عمِ كزف )اْفَعل  ىحك: )اْحَهر 
  .كزىْ )ِاْفَعَمَر كَفْعَمَد(

ؿ  عميً[ ً  ي د  ؛ ألى   ً د  جواب  ً  ساد  ه س  ، كقاؿ -أيًضا - (4) كذا قالً: الشريف قولً: ]وها قبم 
ذي العبارُة (5)شارح . فْ ٌذا ىظر؛ إذ ٚ ساد  َهَسدِّ شْء؛ ٖف  الَهَسد  هكضُع الجكاِب، ٚك ساد  فيً، ٌك

َْٖكَلِ أْف ُيقاَؿ: ُيْحَذُؼ الجكاُب؛ (6)ُتْسَتْعَهُل فْ هثلِ  ِؿ َعِف ا٘عادِة. : )لٚك زيٌد لكاَف كذا(، كا َٖك  ٘غىاِء ا
ٌَُك ُهَراُد الشارحِ  ًُ آِخُر  ـِ الكٛـِ، كحصكِؿ  اىتٍِ. كها قاَل ُي فْ َتها ًُ َساد  َهَسد  ًُ؛ أؼ: إّى كها ُيِفِٓدُي َتعمُٓم

ًُ، كليس بكاجٍب فْ ُهْطَمِق الَحْذِؼ  ْف لـ يقْع َهْكِقَع ِف الفائدِة كا  الكاجِب كقكُع شْء َهْكِقَع الهحذكِؼ، كا 
رِط : َحذْ (7) َفَقْد َقاَؿ ابُف ٌػػشػػاـٍ  ,، كغُٓرُي فْ كجكِب حذِؼ الخبرِ اْعَتَبَرُي ابُف الحػػاِجػػبِ  ُؼ جهمِة جكاِب الش 

                                                           

 ( فْ )ط(: )ُهْسَتَفاٌد(.1)
ًُ( إلِ... )ِاْفَعَمَر كَفْعَمَد(. ساقط : ( هف2)  فْ )ؾ(، ك)ـ(.)أؼ: ُيَعبُِّر َعْى
ٚ  َزاِئػػَدة بػػل الُهػػَراد َأىػػً ِإذا3) ٌَػػِذي اْلُحػػُركؼ َٚ تكػػكف ِإ َيػػاَدة: ٓجهعٍػػا سػػألتهكىٍٓا. َكَلػػْيَس الُهػػَراد َأف  زيػػد  ( ُحػػُركؼ الزِّ

ٌَػػِذي بػػل َأىػػً ِإذ   ٚ َيػػاَدة َليسػػت ِإ ػػا. َكَأْيًضػػا َلػػْيَس الُهػػَراد َأف ُحػػُركؼ الزِّ ٍَ ٚ  ِهْى َٛ يكػػكف ِإ ا زيػػد حػػرؼ لغٓػػر حػػرؼ َفػػ
َيػاَدة قػد تكػكف بالتضػعٓف َأؼ بتكريػر ُحػُركؼ اْلَكِمَهػة َأؼ حػرؼ  ػا. َفػِإف الزِّ ٍَ ٚ  ِهْى َٛ يكػكف ِإ ْلَحاؽ كالتضعٓف َف ِْ٘ ا

َىْحػػك: )َشػْهَمَل(، َكهػف َغٓرٌَػا َىْحػػك: ، قػد يكػكف لٙلحػػاؽ هػف ِتْمػَؾ اْلُحػُركؼ -َأْيًضػا-. كَ (عمػـ َكَفػػرح) :َكاَىػت َىْحػك
َيػػاَدِة )سػػألتهكىٍٓا()َجمْ  َيػػاَدة؟ َفأَجػػاب ُحػػُركُؼ الزِّ ًُ َعػػف ُحػػُركؼ الزِّ ًٍ َسػػَأَل َْخَفػػَش تمهٓػػَذ ِسػػَٓبَكْي ْٖ َْ َأف  ا ـ  َبػػَب(. ُحِكػػ . ثػػ

ًُ. كيجهُعٍػػا َقْكُلػػَؾ: ػػه اَف(. َكَٚ ٓخفػػِ ُلطُفػػ ٌَِكيػػُت الس  ـ  َسػػَأَؿ؟ َفأَجػػاب ) ػػا؟ َفأَجػػاب )اْلَٓػػْكـ تىسػػٍا(. ثػػ ٍَ )َيػػا  َسػػَأَؿ َعْى
ـْ ِفْ َبٍٓت: ٍُ ا َبعُض ٍَ ٌك(، َكَكَذا )اْلَْٓكـ تىساي(، َكَجهَع ٍْ  َأْكُس ِىْهَت(، كقكُلَؾ: )لـ يأِتىا َس

ك َفَقاَؿ اْلَْٓكـ تىساي ٍْ ٌَل ىهت َكلـ يأتىا ... َس  َيا َأْكس 
 ًٍ َيػػػاَدِة ُدكَف َغِٓرٌَػػػا لكجػػػ ػػػْت ِبالزِّ ى َهػػػا اْخُتص  ػػػِذي اْلُحػػػُركؼ عَشػػػَرُة، َكاِ  ٌَ ػػػِذي اْلُحػػػُركُؼ ُحػػػُركُؼ َك ٌَ ت. َك َهػػػْذُككٍر ِفػػػْ الهطػػػٚك

ـِ اْلَكِمَهػػػِة. اٖحهػػػد ىكػػػرؼ، دسػػػتكر العمهػػػاء = جػػػاهع العمػػػـك فػػػْ  الهبػػػاىْ، َٚ ُحػػػُركَؼ اْلهَعػػػاِىْ ال ِتػػػْ هػػػف َأقَسػػػا
 . (2/22)ج اصطٛحات الفىكف 

 (.1/177ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (4)
 بف جهاعة بالشارح: الجاربردؼ. ( فْ )ـ(، ك)ط(: )الشارح(. قصد ا5)

 .(147اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (6
ٌػ( عبد هللا بف ٓكسف بف أحهد بف عبد هللا بف ٓكسف، أبػك دمحم، جهػاؿ الػدٓف، ابػف ٌشػاـ: 761( ابف ٌشاـ)ت7)

صػر عػالـ هف أئهة العربية. هكلدي ككفاتً بهصر. قاؿ ابف خمدكف: ها زلىػا كىحػف بػالهغرب ىسػهع أىػً ظٍػر به
بالعربية يقاؿ لً ابف ٌشاـ أىحِ هػف سػٓبكيً. هػف تصػاىيفً: )هغىػْ المػػػبػػػٓػػػػب  عػف كتػب اٖعاريػب(، ك)عهػدة 
الطالب فْ تحقٓق تصريف ابف الحاجب(، ك)رفع الخصاصة عف قراء الخٛصة(، ك)الجػاهع الصػغٓر( ىحػك، 

ا٘عػػراب(، ك)قطػػر الىػػدػ(، ك)التػػذكرة(، ك)الجػػاهع الكبٓػػر(، ىحػػك، ك)شػػذكر الػػذٌب(، ك)ا٘عػػراب عػػف قكاعػػد 
ػػة الطػػرؼ فػػْ عمػػـ  ك)التحصػػٓل كالتفصػػٓل لكتػػاب التػػذٓٓل(، ك)أكضػػح الهسػػالؾ إلػػِ ألفيػػة ابػػف هالػػؾ(، ك)ىٌز

(، 2/308)ج الػػػػػدرر الكاهىػػػػػة الصػػػػػرؼ(، ك)هكقػػػػػد اٖذٌػػػػػاف(، فػػػػػْ اٖلغػػػػػاز الىحكيػػػػػة.  اىظػػػػػر: ابػػػػػف حجػػػػػر،
 .(3/93ك)ج
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ـٌ إْف َفَعلَ  ًُ ها َُٓدؿُّ عمِ الجكاِب ىحك: )ٌك ظاِل ـَ عميً أك اْكَتَىَف كاجٌب إْف َتَقد 
ُ  ِإَوُاا إِْن َشاءَ . ﴿(2)((1) اهللا

ْٓخَُدونَ  ٍُ َ   .فمُٓتأهلْ  (4).(3) ﴾ل

ف   ـٍ: َتْكِريُر  (6)كغُٓرُي أف  الت ْكِريرَ  ذَكَر ابػػُف هػالػػؾٍ  كاىت تكريًرا[ (5)قولً: ]وا  عمِ أربعِة أقسا
َدَد( اسـُ اهرأةٍ  ٍْ ـٍ( فقط، ىحك: )َه ، كقط َع(، كتكريُر )ٚ ـَ ، كتكريُر (7)، ك)َجْمَبَب()َعٍٓف( فقط، ىحك: )سم 

ـٍ( َهَع هبآىِة الفاِء(، ىحك: )َصَهْحَهَح  دٓد((8))َعٍْٓف ٚك ٍف( هع هبآىة )الٛـ(، (9)لمش  ، كتكريُر )فاٍء كَعْٓ
ية، قاؿ أبك حٓػػاف (10)ىحك: )َهْرَهَرْيت( ك)َهْرَهِريس( ـِ  ، كغٓري:كٌٛها لمدٌا ٚ ُيْحَفُع ِهْف ٌذا القس

يُة، كها سبق.، كشرح الكافيةغُٓرٌَُها، كقاؿ: )الَهْرَهَرْيت(: اسـ لمفقر، كفْ القاهكس ٌا  : إى ً الد 

                                                           

 اىظػر: ٓدؿ عميً، هثل: ٌػك ظػالـ إف فعػل كالتقػدٓر إف فعػل فٍػك ظػالـ. ( ٓجب حذؼ جكاب الشرط إذا تقدـ ها1)
 .(12/296)ج صافْ، الجدكؿ فْ إعراب القرآف(، ك 450)ص ابف ٌشاـ، شرح شذكر الذٌب

 .(849)ص هغىْ المػػػبػػػٓػػػب ابف ٌشاـ، (2)
 .[70البقرة:]( 3)
ًِ َهْضػ4) ْرِط َهْحُذكٌؼ َٓػُدؿُّ َعَمْيػ ٌََذا الش  ذ ُحػِذَؼ اْلَجػَكاُب َكػاَف ِفْعػُل ( َجَكاُب  تػدٓىا، كا  ُهكُف اْلُجْهَمػِة، َأْؼ ِإْف شػاء هللا ٌا

َر َعِف الد   ًُ َأْف ََٓتَأخ  ْرِط ال ِذؼ ُحِذَؼ َجَكاُب ، َكِقَياُس الش  ـْ ْرِط َهاِضًيا ِفْ الم ْفِع َكَهْىِفيًّا ِبَم ِلِٓل َعَمِ اْلَجَكاِب، َفَكػاَف الش 
ًُ َتَكس   الت ْرِتُٓب َأفْ  ، َلِكى  َك َقاِئـٌ ٍُ ُ َف ُ، َأْؼ: ِإْف َشاَء ّللا  ـِ: ِإف  َزْيًدا َلَقاِئـٌ ِإْف َشاَء ّللا  َٛ ـِ ِإف  ُيَقاَؿ ِفْ اْلَك ٌَُىا َبَْٓف اْسػ َط 

َداَيػػػػِة ِبَهِشػػػػَٓئةِ  ٍِ ـِ ِبَتْعِمٓػػػػِق اْل ِتَهػػػػا ٌْ ِٛ ِؼ، َكِل ْٔ ػػػػا، ِلَيْحُصػػػػَل َتَكاُفػػػػُق رؤكس ا ِ. أبػػػػك حيػػػػاف، َكَخَبِرٌَ  البحػػػػر الهحػػػػيط ّللا 
 .(1/411)ج

ذا(.5)  ( فْ )ط(: )كا 
  ( ٌك هصطمح التضعٓف.6)
ػػَدد(، ك)َقػْرَدد(، ك)ُسػػْؤُدد(، ك)ُعْىػػُدد(، كاٖفعػػاؿ )َجْمَبػػَب 7) ٍْ ًرا؛ لٙلحػػاؽ، هثػػل: )َه ( هكضػع )الػػٛـ( هػػف الثٛثػػة ُهَكػر 

ػَدد: اسػػـ اهػرأة. قػاؿ ا ٍْ ػَدد( أى ٍػا أصػػٌل؛ 458بػػف سػٓدي)تَُٓجْمِبػُب َجْمَبَبػًة(. كَه ٍْ ى هػػا قضػُٓت عمػِ )هػػيـ( )َه ٌػػ(: "كا 
ٌػػػ(: ىحػػك 180ٖى ٍػػا لػػك كاىػػت زائػػدًة لػػـ تكػػْف الكمهػػُة هفكككػػًة، ككاىػػت هدغهػػًة كػػػ)هَسّد، كهػػرّد(. كقػػاؿ سػػٓبكيً)ت

 .(381، ك1/41)ج ذلؾ. ابف جىْ، الهىصف، شرح كتاب التصريف ٖبْ عثهاف الهازىْ
دٓدِ 8)  (: ساقطة فْ )ؾ(.( )لمش 
 (؛َرْأٌس َصػػَهْحَهحٌ )ٌػػػ(: 291ٌػػػ(: الغمػػيع القصػػٓر. كقػػاؿ ثعمػػب)ت225: الشػػدٓد. قػػاؿ الجرهػػِ)ت(الصػػهحهح)( 9)

رؼ، :أؼ ك )َفَعْمَعل(، كرر فيً العٓف كالٛـ. الجٌك  .(1/384)ج الصحاح أْصَمُع غميع شدٌٓد. ٌك
يػةُ  (:الَهْرَهِريُس )ك .اْٖهَمُس  (:َهِريُس الَهرْ )ك .اٖرض التْ ٚ ُتْىِبتُ  (:الَهْرَهِريُس )( 10) ٌِ ا ٌِْ  (:الَهْرَهػِريُس )ك .الد  الػدا

ػػركا  :قػػاؿ سػػٓبكْيً .إشػػعاٌر بالثُّٛثي ػة (؛ُهَرْيػػِريٌس ) :كتحقٓػريُ  .هػف الرَِّجػػاؿِ   (َهْرَهريػػتٌ ) :، كقػد قػػالكا(َهر اًسػػا)كػأىٍـ حق 
ـْ ُلْثَغػػةٌ  ػػْ ؟فػٛ أْدِرؼ أُلَغػػٌة أ ػػٓف كهػا ُأْبػػِدَلت ِهْىٍػػا فػػْ  :كقػاؿ ابػػُف ِجىِّ ًٚ هػػف السِّ لػػْيَس هػف الَبعٓػػِد أف تكػػكَف التػاُء بػػد
. لـ ٓجئ عمِ  ٚ  اسـٌ، ىحك: )َهرَهِريس(، كقد قالكا فيً: (َفْعَفِعٓل)ِستٍّ  الهحكـ ،ي. اىظر: ابف سٓد(َهرَهِريت): ِإ

 .(99)صالههتع فْ التصريف  ابف عصفكر،ك  (،8/497)ج
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[(1)قولً ر  ر  ِر، ككذلؾ،  ،: ]إال  بمفع  األصل  اله ك  ٚ  بها ُْٓكَزُف بً لفُع الُهَكر  تقدٓري: لـ ُٓكَزْف إ
ًُ. تأه   َه ًِ َعه ا َتَقد  ًُ ِبشْء  ُعبَِّر ِب ًُ؛ أؼ: ُيَعب ُر َعْى َه  ْل.التقدٓر فْ قكلً: فإى ً بها َتَقد 

ـ    ٍ ض  ة  (2)قولً: ]ف ف  غ ر  ع ل  الكمهة  إلى آخر ي [ ب/11/ؽ . بالزياد  : زيادُة فاإللحاؽ  أؼ: ؛ ج 
ا فْ عدِد الحركِؼ اٖصكِؿ، كسيأتْ فْ ذؼ  ٍَ حرٍؼ فْ الكمهة؛ لتصَٓر عمِ ٌٓئٍة أصميٍة بكمهٍة فكَق

ًُ بهعىِ ٌذا، كالكٛـُ عميً. كالضهُٓر فْ )فأر  (، (3)ادكا(: لعمهاءالزيادِة تعريُف ـْ ٍُ  التصريف. كفْ: )أى 

كف( ة، الهدلكؿ عمٍٓا بػ)تكٌر كفْ قكلً:  (4)كها بعدي لػ)العرب(. كا٘شارُة فْ: )كلذلؾ(: لمكرٌا
ك َشاذ   هِٓر( ٌك  .(5)كػ)ٌْ( إدخاُؿ )الكاِؼ( عمِ )الض 

([(6)قولً ر ج  ح  : يعىْ: )دحرج( أصل فْ  : ]كػ)د  ًٛ هكزكف )َفَعَمَل(، فْ باب )َفَعَمَل( هث
 ك)َحْكَقَل( فرع فْ ذلؾ الباب. 

أؼ: لّها كاف الهراُد ِهَف ا٘لحاِؽ جعل  ؛: ]فأرادوا في الزىة أف يىبٍوا عمى ذلؾ[(7)قولً
الكمهة هثل: )جمبب( عمِ هثاؿ كمهة أخرػ هثل: )دحرج(؛ فعبركا: )جمبب( بػ)فعمل( كها عبركا 

ا عمِ أف الغر  ًٍ : أىً هجعكؿ عمِ هثاؿ )دحرج( بػ)فعمل(؛ تىبٓ ًٛ َض هف الزيادة فْ: )جمبب( هث
 )دحرج(؛ ليعاهل هعاهمتٍا. 

ػػرؼ  قولً: ]إال ب ث ب ٍت[ ةٍ ٌك بػ)فتِح الباِء(، قاؿ الجػػٌك ٚ  ِبَثَبٍت؛ أؼ: ِبُحج  ـُ بكذا إ : تقكؿ: ٚ َأْحُك
(8) . 

ليل [(9)قولً ؿ  د  ى ها احتَٓج إلِ دلٍٓل حتِ َُٓدؿ  أف  الظ اٌَر َقْصُد الت كراِر؛ ٖى ً  : ]إال إذا د  كا 
.ًُ  ُهكاِفٌق ِلَها َقْبَم

                                                           

ِر( ساقط إلِ قكلً: ( فْ )ؾ(، ك)ـ(: قك 1) ًُ. تأه لْ ]لً: ]إٚ  بمفِع اٖصِل الُهَكر  َه ا َتَقد   .[َعه 
(2.) ـْ ٍُ  ( فْ )ؾ(: )َعرَض

 .(بعمـ التصريف)( فْ )ـ(: (3
كف(.4)  ( فْ )ط(: ) يكٌر
د سٓبكيً: )هف الرجز(5) ك هف شكٌا  ( كأىشد الجاربردؼ...الشاٌد السادَس كالستٓف بعد الهائة، ٌك

 أْكَعاٍؿ كٍا أك أقرابا* * َكُأِـّ 
عمِ أف دخكؿ الكاؼ عمِ الضهٓر شاذ فْ اٚستعهاؿ، ٚ فػْ القيػاس، إذ القيػاس أف ٓػدخل الكػاؼ عمػِ اٚسػـ، 

 .(4/345)ج شرح الشافية لرضْ،اظاٌرًا كاف أك هضهرًا، كسائر حركؼ الجر. 
قكلػػػػً: )عمػػػػِ هثػػػػاؿ )دحػػػػرج(؛ ليعاهػػػػل  ( فػػػػْ )ؾ(، ك)ـ(: سػػػػاقط هػػػػف قكلػػػػً: كػػػػػ)َدَحَرَج( فػػػػْ بػػػػاب )َفَعَمػػػػَل( إلػػػػ6ِ)

 هعاهمتٍا(. 
 .(148اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (7
رؼ، الصحاح )8)  .(1/245ج( اىظر: الجٌك
 ٚ )ِفْعِمًٓتا(؛ ِلَكْكِف الت كَراِر َهْقُصكًدا(.)( فْ )ؾ(، ك)ـ(: ساقط إلِ قكلً: 9)



262 
 

م ياًل (1)قولً م ت يت  ف ع  اف  ح  م يتً : ]ك  ـِ َقْصِد الت كراِر فيككُف [ا ال  ف ع  ؛ ٖى ً لـ َُٓدؿ  دلٌٓل عمِ َعَد
ـِ هحهكًٚ عمِ قَ  ( ٚ )ِفْعِمًٓتا(؛ لعد ًٛ ْصِد الت كراِر بىاًء عمِ الظاٌِر. ٚ ُيقاُؿ: َكْكُف كزِف )ِحْمِتٍٓت ِفْعِمي

ـِ بٍذا الكزِف َهَع زيادِة الت اِء؛ ٖف  قكَؿ: )جاَء ِعْفِريٌت(، بل ككُف ِحْمِتٓتٍ  (  (2)َهجِٓئ اٚس ًٛ ِفْعِمي
 .(3)ُصكًداٚ)ِفْعِمًٓتا(؛ ِلَكْكِف الت كَراِر َهقْ 

ذ اف[ ج  و صهغ  األى  َْٖىُجَذاف(: بضّـِ قاؿ فْ القاهكس قولً: ]ٌو : فْ باب )الذ اؿ( الهعجهة: )ا
ٌد ِلَكَجِع الَهَفاِصِل، َجاذِ  ، َجِّٓ ُهكـَ ٌب، ُهِدر  لمط ْهِث. اىتٍِ. ك)الِحْمِتُٓت( ِبُهَثى اٍة ثالثٍة الجيـ، ىباٌت ُيقاِكـُ السُّ

 فْ آخِرِي، كفيً ُلغَتاِف: )ِحمِّٓت( كػ)ِسكِّٓت(، ك)ِحمِّٓث( بهثمثة فْ آخِرِي .

ى وف[(4)قولً ح  ًُ ِهَف الفقٍاِء الهالكي ةِ  : ]وس  قٓل: )ُسْحُىكف( اسـُ َرُجٍل يقاؿ: إى 
، ك)ُعْثُىكف(: (5)

عَ   ُر الذؼ َتْحَت ِلَحِ البعِٓر. الش 

] يح  والهطر  ؿ  الرّ  و أو  كلـ أَرُي، كفْ شرح  (6)ظاٌُرُي أى ً تفسٌٓر لػ)ُسْحُىكف( قولً: ]ٌو
: الِّمْحَيُة، أك ها َفُضَل هىٍا بعد (8): )الُعْثُىكُف(، كغِٓرِي أى ً اسـٌ ِلَرُجٍل، كقاؿ فْ القاهكس(7)الشريف

 ًٛ ًً ُسْف ا أك َشْعَراٌت ِطكاٌؿ َتْحَت َحَىِؾ البعِٓر. كِهَف  (9)العارضٓف، أك َىْبٌت عمِ الذ ْقِف كَتْحَت ٍَ أك ٌك طكُل
َها أك عاـ  لهطر، أك الهطُر ها داـ بَٓف السهاِء كاٖ ٍُ ُل يِح كالهطِر أك   .رِض. اىتٍِالرِّ

                                                           

 .(149اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (1
َْٖىُجػػذاف  ( ِحمتٓػػت،2) ػػك صػػهغ ا عمػػِ  -بفػػتح الٍهػػزة كضػػـ الجػػيـ كا عجػػاـ الػػذاؿ: ىبػػات جٓػػد لكجػػع الهفاصػػل  -ٌك

ف جاء ِفْعِمٓت كِعْفريت؛ ٖىً لـ ٓدؿ دلٓل عمِ عدـ قصد التكرار. كذٌػب  كزف: ِفْعِمٓل ٚ عمِ كزف: ِفْعِمٓت، كا 
قاؿ فْ كزف )حمتٓت(: )فعمٓػت(، كفػْ كزف بعضٍـ إلِ أف الزائد يقابل بمفظً هطمًقا، كلك كاف تكراًرا ٖصل في

شرح التصريح عمِ التكضػيح فػْ  الكقاد،ك  (،1/178)سحىكف(: )فعمكف(. اىظر: ركف الدٓف، شرح الشافية )ج
 .(2/667)ج الىحك

 ٚ )ِفْعِمًٓتا(؛ ِلَكْكِف الت كَراِر َهْقُصكًدا(.)( فْ )ؾ(، ك)ـ(: ساقط إلِ قكلً: 3)
 ِ...)َتْحَت ِلَحِ البعِٓر(.  ( فْ )ؾ(، ك)ـ(: ساقط إل4)
َْ َسػػَىَة َأْرَبِعػػَٓف َكِهػػاَئتَ 240( )َسػػْحُىكٌف()ت5) ػػا َكتُػػُكفِّ ٍَ ٍُ ُّْ َقاِضػػْ إْفِريِقي ػػَة َكَفِقٓ ٌُػػَك َأُبػػك َسػػِعٍٓد الت ُىػػكِخ ِْٓف. ٌػػػ(: ِبُىكَىِْٓف...

َرا الػػٛـ لٙلحػاؽ بػػػ)ُعْصُفكر(، ٚك   ٓجػكز أف يكػػكف ِزيػَد الػػكاُك كالىُّػكُف، كهػػاكىحػك )ُسػػْحُىكف، كُعْثُىػكف(: فٍهػػا هكػر 
ػػػػا )َسػػػػْحُىكف(: بػػػػػفتح )الفػػػػاِء( فمػػػػيس بهكػػػػرر الػػػػٛـ لٙلحػػػػاؽ  فػػػػْ )َحْهػػػػُدكف(؛ لعػػػػدـ )ُفْعُمػػػػكف( فػػػػْ أبىٓػػػػتٍـ، كأه 
َر  بػ)َصْعُفكٍؽ(؛ ّٖىً ىادر، ٚك ٓمحق بالىادر، كليس التكريػر لغٓػر ا٘لحػاؽ كهػا فػْ )ُسػكَدٍد(؛ لعػدـ )َفْعػَكؿ( هكػر 

ـٌ. ) ػػػة، كَسػػػْحُىكف َعَمػػػ  شػػػرح الشػػػافية لرضػػػْ،اال ػػػٛـِ(؛ فٍػػػك إذف )َفْعُمػػػكف(؛ لثبػػػكِت )َفْعُمػػػكف( فػػػْ اٖعػػػٛـ خاص 
ِزػّ ك ، (1/16)ج  . (220)ص الهغرب فْ ترتٓب الهعرب ،الُهَطرِّ

ػك أكؿ الهطػر كالػريح.6) شػرح  ،ادالكقػاىظػر:  ( )ُسْحُىكف( بضـ السٓف الهٍهمة كسككف الحػاء الهٍهمػة كبىػكىٓف، ٌك
 .(2/667)ج التصريح عمِ التكضيح فْ الىحك

 (.1/178ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (7)
 .(المعٓىكف )( فْ )ـ(: 8)
. الزبٓدؼ،9) (: بالَفْتِح، كُيَضُـّ ًٛ  .(29/204)ج تاج العركس ( )َسْف
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ـ  (1)قولً ت ص  بالع م  ذا الوزف  ه خ  : ]ٌو
ـٍ(  [(2) ًُ ليس ِبػ)َعَم ًُ جاء )زيتكُف( َهَع أى  فيً َىَظٌر؛ ٖى 

ـِ( لكاف صكاًبا. ًُ ِهْف غِٓر الَعَم ـِ أكثُر هى ذا الكزُف ِهَف الَعَم   فمك قاؿ: )ٌك

ـ [ ت ص  بالع م  ذا الوزف  ه خ  ًُ َهقص قولً: ]ٌو ا؛ فكاَف ٓريد أى  كٌر عمِ اٖعٛـِ ٚ ُٓكَجُد فْ غٌٓر
، إى ها َتْدُخُل فْ اٚستعهاِؿ الهشٍكِر عمِ  ًِ ـُ؛ ٖف  )الباَء( فْ هثِم اْٖكَلِ أْف يقكَؿ: )ََٓخَتصُّ بً الَعَم

 الهقصكِر ٚ عمِ الهقصكِر عميً.

] ع ف وؽ  ر  ص  ْعُفكؽ( المئيـ. كقريٌة باليهاهةفْ القاهكس قولً: ]لـ يأت  غ ي  لٍـ فٍٓا  (3): )الص 
َعاِفَقة(4)كقعة. كيقاؿ َصْعُفكقة  أ/12/ؽ ،(6)َخَكٌؿ لبىْ هركاف (5)، كليس فْ الكٛـ )َفْعُمكؿ( سكاي. كالص 

ًِ )الَخَكُؿ(؛ أؼ:  (7)ههىكٌع لمُعْجَهةِ  كيقاؿ لٍـ: )بىك َصْعُفكَؽ( ُسهُّكا بذلؾ؛ ٖى ٍـ َسَكُىكا )َصْعُفكَؽ(. كفي

                                                           

 فْ )ؾ(، ك)ـ(: ساقط إلِ... )لكاف صكاًبا(. (1)
 .(150اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (2
لمٍجػػرة  12( )اليهاهػػة(: كػػاف فتحٍػػا كقتػػل هسػػٓمهة الكػػذاب فػػْ أيػػاـ أبػػْ بكػػر الصػػدٓق، رضػػْ هللا عىػػً، سػػىة 3)

ػْ هعػدكدة هػف  كفتحٍا أهٓر الهسمهٓف خالد ابف الكلٓد عىكة ثـ صكلحكا، كبٓف اليهاهة كالبحػريف عشػرة أيػاـ، ٌك
 هعجػػػػـ البمػػػػداف، ْ حىيفػػػػة. اىظػػػػر: الحهػػػػكؼ ىجػػػػد. كسػػػػّهٓت اليهاهػػػػة بػػػػاهرأة هػػػػف طسػػػػـ بىػػػػت هػػػػّرة، كاليهاهػػػػة لبىػػػػ

 .(86)ص البمداف ابف الفقيً،ك . (5/442)ج
 .(151اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (4
كؽ لمتِّجػارة ليسػت لٍػـ رءكس اٖهػكاؿ، فػإذا اشػَتَرػ التُّّجػار شػٓئًا دخمػكا (صعفق)( 5) دكف السُّ ٍَ عاِفَقُة: قكـٌ َيْش : الص 

، كُيجهُع عمِ َصعافٓق كَصعاِفقة، قاؿ أبك الىجـ:]الرجز[هعٍـ. الكاحُد َصْعَفٌق ك   ْ  َصْعَفق
 بٍـ َقَدرىا كالعزيُز َهْف َقَدْر 
ٓىا الَكَتر  كآبِت الَخُٓل كَقص 
عافٓق كأْدَرْكىا الِهَٓر  هف الص 

ـ َعبٓدًا فاسْ  ْعُفكُؽ: المئيـ هف الرجاؿ، ككاف آباٌؤ ْعُفكؽ المِّصُّ الَخبٓث. كالص   َتْعَربكا قاؿ العّجاج: كيقاؿ: الص 
 هف آِؿ َصْعفكَؽ كأتباٍع ُأَخْر*** هف طاِهِعَٓف َٚ ُٓبالكف الَغَهْر 

ػػـ ُرذالػػُة الىػػاس. كهػػىٍـ هػػف يقػػكؿ بالسػػٓف.  ػػـ بالحجػػاز هسػػكىٍـ، ٌك ػػعاِفقة عىػػَدؾ، ٌك ء الص  : ٌػػٚؤ  ْ قػػاؿ أعرابػػ
 .(26/20)ج تاج العركس زبٓدؼ،الك  (،4/6)ج شرح الشافية لرضْ،ا (،2/288)ج الػػػعػػػٓػػػف، الخمٓل

: لَخػػػَكؿ بالَيهاهػػػة، ... ُسػػػّهكا ّٖىٍػػػـ سػػػَكىكا َقْرَيػػػة بالَيهاهػػػة ُتسػػػّهِ َصػػػْعفكَؽ، كالّصػػػعاِفَقُة جهػػػُع (َبىػػػك َصػػػْعفكؽ )( 6)
ـ، َكقٓػل: الّصػعاِفَقُة: قػكـٌ  ٍُ ـ َصْعفكؽ: َخَكٌؿ لَبىْ َهْركاَف أىػزَلٍـ الَيهاهػة، كَهػْركاُف بػُف أبػْ َحْفَصػَة ِهػْى َكػاَف آبػاٌؤ

ـِ الخالية، ضّمت. الزبٓدؼ، َُٖه  .(26/20)ج تاج العركس َعبٓدًا، فاسَتْعَربكا كِقٓل: ٌـْ قْكـٌ هف َبقايا ا
 ( قصد لمعمهية، كالعجهة.7)
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ـْ ِهَف الحاشيِة لمكاحِد، كالجهِع، بػ)فتح الهعجهة كالكاك(، كها أعطا ـِ كالعبِٓد كا٘هاِء كغِٓرٌِ َع ؾ هللُا ِهَف الىِّ
 كالذ َكِر، كاٖىثِ. اىتٍِ . 

: (2)ك )أبك هىصكر(: كُتَشدُّ راؤي، ٌكقاؿ فْ القاهكس [(1)قولً: ]والفصيح  الّضـّ 
اجُ (3)ٌكالجكاليقْ ، كالعج  ـْ ٍِ ًِ ُكِضَع لٍـ فْ غِٓر ُلَغِت ًُ العرُب فْ هعى . ك)الُهْعَرُب(: لفٌع استعهمْت

(4) 
ـِ(: ٌك ابُف ُرْؤَبةَ بتشدِٓد  َدةٍ  (6) ، كأبكي رؤبةُ (5))الجي ّـِ الر اِء، كسككِف الٍهزِة، كُهَكح  هشٍكٌر  (7): راجزٌ بَض

 . (8)ِهْف بىْ سعدٍ 

                                                           

ّـِ(.1)  ( فْ )ط(: )بالض 
 .(ٌك الجكاليقْ)( فْ )ط(: )أبك هىصكر(: 2)
ػػػكب بػػػف أحهػػػد بػػػف دمحم 540( ابػػػف الجػػػكاليقْ)ت3) بػػػف الخضػػػر بػػػف الحسػػػف، أبػػػك هىصػػػكر ابػػػف الجػػػكاليقْ ٌػػػػ( هٌك

البغدادؼ: عالـ بػاٖدب كالمغػة. هكلػدي ككفاتػً ببغػداد. كػاف يصػمْ إهاًهػا بػالهقتفْ العباسػْ، كقػرأ عميػً الهقتفػْ 
ك هف هفاخر بغداد. هف كتبػً: )الهعػرب(  بعض الكتب. ىسبتً إلِ عهل الجكالٓق كبيعٍا. قاؿ ابف القفطْ: ٌك

العػرب هػف الكػٛـ اٖعجهػْ، ك)تكهمػة إصػٛح هػا تغمػط فيػً العاهػة(، ك)أسػهاء خٓػل العػرب  فْ ها تكمهت بػً
كفرسػػاىٍا(، ك)شػػرح أدب الكاتػػب(، ك)العػػركض( صػػىفً لمهقتفػػْ. قػػاؿ ابػػف الجػػكزؼ: لقٓػػت الشػػٓخ أبػػا هىصػػكر 

لة الظػاٌرة التػْ ٓبػادر الجكاليقْ، فكاف كثٓر الصهت، شدٓد التحرؼ فيها يقكؿ، هتقًىا هحقًِّقا، كربهػا ُسػِئَل الهسػأ
، ابػف خمكػاف(، ك 3/335ابػف القفطػْ، إىبػاي الػركاة )جبجكابٍا بعض غمهاىػً، فٓتكقػف فٍٓػا حتػِ ٓتػيقف. اىظػر: 

 .(7/335)ج اٖعٛـ لزركمْ،كا (،5/342)ج كفيات اٖعياف
ج، راجػز هجٓػد، ة بف لبٓد بف صخر السعدؼ التهيهْ، أبك الشعثاء، العجابٌػ( عبد هللا بف رؤ 90( العجاج)ىحك4)

هف الشعراء. كلد فْ الجاٌمية كقاؿ الشعر فٍٓا. ثػـ أسػمـ، كعػاش إلػِ أيػاـ الكلٓػد بػف عبػد الهمػؾ، ففمػج كأقعػد. 
ك كالد )رؤبة( الراجز الهشٍكر. لً: )دٓػكاف( فػْ  ك أكؿ هف رفع الرجز، كشبًٍ بالقصٓد. ككاف ٚ ٍٓجك. ٌك ٌك

 .(4/86)ج اٖعٛـ لزركمْ،كا (،2/578)ج الشعر كالشعراء هجمدٓف. اىظر: ابف قتٓبة،
ٌػ( رؤبة بف عبد هللا العجػاج بػف رؤبػة التهيهػْ السػعدؼ، أبػك الجحػاؼ، أك أبػك دمحم: 145( رؤبة بف العجاج)ت5)

راجػػز، هػػف الفصػػحاء الهشػػٍكريف، هػػف هخضػػرهْ الػػدكلتٓف اٖهكيػػة كالعباسػػية. كػػاف أكثػػر هقاهػػً فػػْ البصػػرة، 
ل المغة، ككاى كا يحتجكف بشعري كيقكلكف بإهاهتً فْ المغة. هات فْ الباديػة، كقػد أسػف. كلػً كأخذ عىً أعياف ٌأ

كفيػػات ، )دٓػػكاف رجػػز( كفػػْ الكفيػػات: لهػػا هػػات رؤبػػة قػػاؿ الخمٓػػل: دفىػػا الشػػعر كالمغػػة كالفصػػاحة. ابػػف خمكػػاف
 .(3/34)ج اٖعٛـ لزركمْ،كا. (2/303)ج اٖعياف

 ( فْ )ؾ(: )رؤية كأبكي رؤيُة(. 6)
 .(زاجر)( فْ )ـ(: 7)
ػػـ بىػػك سػػعد بػػف زيػػد هىػػاة بػػف تهػػيـ. كالعجػػاج يقػػاؿ لػػً: )التهيهػػْ( أبػػك الشػػعثاء 8)  ( بىػػك سػػعد، بطػػف هػػف تهػػيـ، ٌك

العجاج بػف رؤبػة كاسػهً عبػد هللا التهيهػْ البصػرؼ؛ كابىػً رؤبػة بػف العجػاج، كاسػهً عبػد هللا بػف رؤبػة بػف لبٓػد 
 قاؿ: أبك العجاج التهيهػْ البصػرؼ الراجػز الهشػٍكر.بف صخر ٓىتٍْ إلِ زيد هىاة بف تهيـ، أبك الجحاؼ، كيا

ىٍايػة  ،القمقشػىدؼك  (،28/129)ج تػاريخ دهشػق ابف عسػاكر،ك  (،14/99)ج الكافْ بالكفيات الصفدؼ، اىظر:
 .(285)ص اٖرب
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هزة ساكىة.(2)اجاِف؛ أؼ: ُرؤبُة، كأبكي، كالثُّْؤَرةُ العج   (1)كُيقاُؿ: أشعُر القكـِ   : بهثمثة هضهكهة ٌك

ٍؿ باليهاهة  (3)قولً و  ًُ. الكاحد: )َخآِل(، كقد يككُف )الَخَكُؿ( كاحًدا  :[: ]لخ  )َخَكُؿ الر ُجِل(: َحَشُه
ك (5): )الَخآُِل( الراعْ، كقاؿ غٓري: ٌك هأخكٌذ ِهْف )ُخَكْيٍل((4) ػػراءكيقُع عمِ العبِد كاَٖهِة، قاؿ الػػػفػ ، ٌك

 التهميؾ. 

ىّ ف  (6)قولً م وٍؿ[ بدؿ قولً: ]فمو قاؿ اله ص  ـ  ف ع  م وٍؿ[؛: )ل ع د  لكاف أكلِ( لهكافقة  : ]لىدور ف ع 
( (8) ، كقاؿ ابف درسػػػتػػػكيػػػً(7)ها سبق عف القاهكس ليس هف أبىيِة كٛـِ العرِب، ٚك فْ : إف  )َفْعُمكًٚ

ٚ  كمهٌة كاحدة (9)الهعرب اج (10)إ  : أعجهي ٌة فْ قكؿ العج 

                                                           

 .(كُيقاُؿ: كأشعُر القكـِ )( فْ )ؾ(: 1)
 .(4/153)ج : هصدُر الث ْأِر. الفارابْ، هعجـ دٓكاف اٖدب(الثُّْؤرة)( 2)
ك التهميؾ(.3)  ( فْ )ؾ(، ك)ـ(: ساقط إلِ قكلً: )ٌك
. قػاؿ أبػك 207( الػػػفػػػراء)ت4) ّْ ـُ الككفِّٓٓف فْ الى حك كالمُّغة، أخذ عػف الكسػائ ٌػ(: ٌك أبك زكريا يحِٓ بف زياد، إها

فػػْ  ػػفػػػػػراء أهٓػػر الهػػؤهىٓفالعبػػاس ثعمػػب: لػػٚك الػػػفػػػػػراء لَهػػا كاىػػت عربي ػػة؛ ٖى ػػً خم صػػٍا كضػػبطٍا، كػػاف يقػػاؿ: الػ
الىحك. كلد بالككفة، كاىتقل إلِ بغداد، كعٍد إليً الهأهكف بتربية ابىيً، فكاف أكثر هقاهً بٍا، كتكفْ فْ طريق 
ػا، عارًفػا بػالىجـك كالطػب، يهٓػل إلػِ  ػا هتكمًهػا، عالًهػا بأيػاـ العػرب كأخباٌر ًٍ هكة. ككػاف هػع تقدهػً فػْ المغػة فقٓ

الهقصكر كالههدكد(، ك)الهعاىْ(، كُيَسه ِ: )هعاىْ القرآف( أهٛي فْ هجػالس عاهػة كػاف اٚعتزاؿ. هف كتبً: )
ا ىحػك ثهػاىٓف قاضػًيا، ك)الهػذكر كالهؤىػث(، ك)كتػاب المغػات(، ك)الفػاخر(، فػْ اٖهثػاؿ،  فْ جهمة هػف يحضػٌر

ػل ك)ها تمحف فيً العاهة(، ك)آلة الكتاب(، ك)اٖياـ كالميالْ(، ك)البٍْ( ألفً لعبد هللا  بف طػاٌر، ك)اخػتٛؼ ٌأ
الككفة كالبصرة كالشاـ فْ الهصاحف(، ك)الجهع كالتثىية فْ القرآف(، ك)الحدكد( ألفً بأهر الهػأهكف، ك)هشػكل 
ػا هػات ُكِجػَد )كتػاُب سػٓبكيً( تحػت رأسػً، فقٓػل: إى ػً كػاف ٓتتبػُع خطػأي،  المغة(. ككاف ٓتفمسف فْ تصاىيفً. كله 

  (.6/176)ج كفيات اٖعياف، ابف خمكافك ، (6/2812)جهعجـ اٖدباء ، كيتعهد هخالفتً. اىظر: الحهكؼ 
ْٓل، كقد ُيَصغ ُر عمِ )ُخَكْيٍل( بالكاك 5) . اىظر: الحهٓرػ، -أيضاً –( )الَخاؿ(: كاِحُد )ِخيٛف( الكجً، كتصغٓري: ُخَٓ

 .(3/1968)ج شهس العمـك كدكاء كٛـ العرب هف الكمـك
 .(152ية )صاىظر: شآٌف، هجهكعة الشاف( (6
 .(ها فْ القاهكس كها سبق)( فْ )ـ(: 7)
ٌػػػػ( عبػػد هللا بػػف جعفػػر بػػف دمحم بػػف درسػػػتػػػكيػػػػػً  ابػػف الهرزبػػاف، أبػػك دمحم: هػػف عمهػػاء 347( ابػػف درسػػػتػػػكيػػػػػً )ت8)

المغػػة، فارسػػْ اٖصػػل، اشػػتٍر كتػػكفْ ببغػػداد. لػػً تصػػاىٓف كثٓػػرة، هىٍػػا: )تصػػحيح الفصػػيح( يعػػرؼ بػػػ)شرح 
ثعمػػػب(، ك)الكتػػػاب(، ك)ا٘رشػػػاد( فػػػْ الىحػػػك، ك)هعػػاىْ الشػػػعر(، ك)أخبػػػار الىحػػػكيٓف(، ك)ىقػػػض كتػػػاب  فصػػيح

ىظر: السٓكطْ، االعٓف(، ك)شرح ها يكتب بالياء هف اٖسهاء الهقصكرة كاٖفعاؿ( هؤلًفا عمِ حركؼ الهعجـ. 
 .(4/76)ج اٖعٛـ لزركمْ،كا، (2/36بغية الكعاة )ج

 .(العرب)( فْ )ؾ(، ك)ط(: 9)
 ( )كاحدة(، ساقطة فْ )ؾ(، ك)ط(.10)
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ر   ع ف وٍؽ وأتباٍع أ خ  ه ف آؿ  ص 
(1) 

)ُزْرُىكؽ( فْ لغة  (3): ككلُّ اسـ عمِ )ُفْعُمكؿ( فٍك هضهكـُ اٖكؿ، كقد استدرؾ عمٍٓـ(2)كقكؿ ثػػػعػػػمػػػب
)كاف حيًّا قبل  ُّْ ها هىارتاف ُتْبَىَياِف  (4)ٌػ(207حكاٌا المحٓػػاى ْرُىكَقِْٓف، ٌك ّـِ: كاِحُد الزُّ فْ )ُزْرُىكؽ( بالض 

، ك)ُصْىُدكٌؽ((7)حىيفة ْبَكِر الى ْخِل بالبصرِة حكاٌا أبكَِٖ  (6)رأِس الِبْئِر، ك)ُبْرُشكـٌ( (5)عمِ جاىبتْ

                                                           

 العجػػاج، ركايػػة اٖصػػهعْ دٓػػكاف ،( البٓػػت هػػف الرجػػز. كبعػػدي: هػػف طػػاهعٓف ٚ ٓبػػالكف الَغَهػػْر. اىظػػر: العجػػاج1)
 .(2/289)ج العٓف الخمٓل،ك  (،1/16)ج

ء، أبػػك العبػػاس، الهعػػركؼ بثع291( ثعمػػب)ت2) مػػب: إهػػاـ ٌػػػػ( أحهػػد بػػف يحٓػػِ بػػف زيػػد بػػف سػػيار الشػػٓباىْ بػػالٚك
الككفٓٓف فْ الىحك كالمغة. كاف راكية لمشعر، هحدًثا، هشٍكًرا بالحفع كصدؽ المٍجة، ثقة حجة. كلد كهات فْ 
بغداد. كأصٓب فْ أكاخر أياهً بصهـ فصدهتً فرس فسقط فْ ٌكة، فتكفْ عمِ اٖثر. هف كتبً: )الفصيح(، 

ٓػػر(، ك)شػػرح دٓػػكاف ا اُي ك)قكاعػػد الشػػعر( رسػػالة، ك)شػػرح دٓػػكاف ٌز ٖعشػػِ(، ك)هجػػالس ثعمػػب( هجمػػداف، كسػػه 
)الهجالس(، ك)هعاىْ القرآف(، ك)ها تمحف فيً العاهة(، ك)هعاىْ الشعر(، ك)الشكاذ(، ك)إعراب القػرآف(، كغٓػر 

ة اٖلباء  .(1/267)ج اٖعٛـ لزركمْ،كا، (173)ص ذلؾ. اىظر: اٖىبارؼ: أبك البركات، ىٌز
 .(استدرؾ عميً)( فْ )ـ( 3)
ٌػػػ( عمػػْ بػػف حػػاـز المحيػػاىْ؛ المحيػػاىْ هػػف بىػػْ لحيػػاف بػػف ٌػػذٓل 207الحسػػف المحيػػاىْ )كػػاف حيًّػػا قبػػل ( أبػػك 4)

ػػػل المغػػػة كلػػػً ىػػػكادر. كػػػاف  صػػػاحب )كتػػػاب الىػػػكادر(، كقٓػػػل: سػػػهْ المحيػػػاىْ لعظػػػـ لحٓتػػػً. كػػػاف هػػػف أكػػػابر ٌأ
ك يهمِ كتابًالمحياىْ أحفع الىاس لمىكادر عف الكسائْ كالفراء كاٖحهر. ككاف إذا دخل عمِ الفرّ  الىكادر  اء ٌك

أهسؾ الفّراء عف ا٘هٛء حتِ ٓخرج الّمحياىِ، فإذا خػرج قػاؿ: ٌػذا أحفػع الىػاس لمىكادر.قػاؿ أبػك الطٓػب: كقػد 
ػل  أخػذ المحيػاىْ عػف أبػْ زيػد كأبػْ عهػرك الشػٓباىْ كأبػْ عبٓػدة كاٖصػهعْ كعهدتػً عمػِ الكسػائْ، ككػذلؾ ٌأ

ػػل البصػػرة يهتىعػػكف هػػف اٖخػػذ عػػىٍـ؛ ٖىٍػػـ ٚ ٓػػركف اٖعػػراب الػػذٓف  الككفػػة كمٍػػـ يأخػػذكف عػػف البصػػريٓف، كٌأ
يحككف عػىٍـ حجػة.، فهػف ىػكادري أىػً حكػْ عػف بعػض العػرب، أىٍػـ ٓجزهػكف بػػ)لف(، كيىصػبكف بػػ)لـ(، كعمػِ 
كح كُذّراح كح كَذرُّ  ٌػػذي المغػػة قػػرأ هػػف قػػرأ: )ألػػـ ىشػػرَح لػػؾ صػػدَرَؾ( لفػػتح الحػػاء. كحَكػػِ المحيػػاىْ فػػْ ىػػكادري: ُذرُّ

ػػة اٖلبػػاء كُذْرىػػكح كُذَرْحػػَرح كُذر ْحػػَرح. اىظػػر: اٖىبػػارؼ: أبػػك البركػػات، هعجػػـ اٖدبػػاء ، ، الحهػػكؼ (137)ص ىٌز
 .(7/56)ج هعجـ الهؤلفٓف كحالة،ك  (،2/255)ج إىباي الركاة القفطْ،ك  (،4/1844)ج

(5.) ِّْ  ( فْ )ـ(، ك)ط(: )جاىب
ػِـّ  ٌة(كهَ ُبْرُشػ) :كاحدتً ،( )الُبْرُشكـُ(: ضرب هف الّىخل6) تً :َقػاَؿ اْبػف ُدَرْيػد .َٚ غٓػر ،ِبالض  َكَقػاَؿ  !َٚ َأْدِرؼ َهػا ِصػح 

ّـِ، َكُيْفػػَتُح )َأْبَكػػُر الّىخػػل ِباْلَبْصػػَرِة( ُة(:ُبْرُشػػكهَ )الَكَقػػاَؿ هػػّرة  .)الُبْرُشػػكـُ(: جػػىس هػػف الت ْهػػر :َأُبػك حىيَفػػة ػػ َكَقػػاَؿ  .ِبالض 
) َعَراِبْ: )الُبرُشكـُ ْٖ ل اْلَبْصَرة عمِ رطب  (البرشـك)الشقـ. َكرطب  :ف الرطبه :اْبف ا ـ ِعْىد ٌأ  (،الشٍريز)َٓتَقد 

  .(31/278)ج تاج العركس َكيقطع عذقً قبمً. الزبٓدؼ،
ٌػػػػ( أحهػػػد بػػػف داكد بػػػف كىىػػػد )بفػػػتح الػػػكاك كالىػػػكف اٖكلػػػِ كسػػػككف الىػػػكف الثاىيػػػة( 282أبػػػك حىيفػػػة الػػػدٓىكرؼ)ت (7)

عف البصريٓف كالككفٓٓف، كأكثػر أخػذي عػف ابػف السػكٓت، ككػاف ىحكيًّػا لغكيًّػا هٍىدًسػا الدٓىكرؼ، أبك حىيفة: أخذ 
ٌػػ(: جهػع بػٓف حكهػة الفٛسػفة. كبيػاف العػرب. 400هؤرًخا ىباتيًّا، هف ىكابغ الدٌر. قاؿ أبك حياف التكحٓدؼ)ت

ك هػف أجػل كتبػً، لً تصاىٓف، هىٍا: )اٖخبار الطكاؿ( هختصر فْ التاريخ، ك )اٖىكاء( كبٓر، ك)الىبات (، ٌك
ك)تفسٓر القرآف( ثٛثة عشر هجمًدا، ك)ها تمحف فيً العاهة(، ك)الشعر كالشعراء(، ك)الفصػاحة(، ك)البحػث فػْ 

هعجػػػػػـ اٖدبػػػػػاء ، الحهػػػػػكؼ  اىظػػػػػر: حسػػػػػاب الٍىػػػػػد(، ك)الجبػػػػػر كالهقابمػػػػػة(، ك)البمػػػػػداف(، ك)إصػػػػػٛح الهىطػػػػػق(.
  .(1/123)ج اٖعٛـ ْ،لزركما، ك (1/76)ج إىباي الركاة القفطْ،ك  (،1/258)ج
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فْ  (5) رشٓقابف  (4)، حكاٌا(3)بسككف الراء. ك)ُعْصُفكٌر( (2)، ك)ُقْرُبكٌس((1)حكاٌا أبك عهرك الشٓباىْ
ّـِ. كفْ كتاب )الغرائب كالشذكذ( ، كالفتُح فْ ها عدا )ُقْرُبكس( هىٍا شاذ ، جاء هرجكًحا هَع الض 

ك سالقاهك  َْٖكَثِرٌَا، ٌك  ًِ ـَ َهَع حكآِت ٚ  فْ ضركرة الشعر، كقاؿ: ها تقد  ُف إ : أف  )راَء( )ُقَرُبكس( ٚ َتَسك 
 ّْ ا، فقكؿ (6)ُهْؤِذٌف بعدـ اٚعتداد بٍا، كصر َح الػػػمػػحػػٓػػػػاىػػ بعد ِذْكِر  (7)شارح ب/12/ؽ فْ ىكادري بىدكٌر

 . َساِقٌط.بعِضٍا؛ َفَُٓتَعذ ُر القكُؿ بالىُُّدكِر؛ أؼ: كها َذَكَر الُهَصىِّفُ 

ل ى: ]ل(8)قولً ّٚ ِهَف الُعْجَهِ، ٚك ُيْعَتدُّ ذلؾ؛ ٖف  كَٛهَىا فْ  [(9)كاف  أ و  ( لـ ٓجْئ إ ٖف  )َفْعُمكًٚ
ـِ الَعَرِب.  ُلغِة الَعَرِب، ك)َصْعُفكُؽ( ليس ِهْف ُكٛ

                                                           

)ت1) ّْ ء، أبك عهػرك: لغػكؼ أدٓػب، هػف رهػادة 206( أبك عهرك الشٓباىْ الككف ٌػػ( إسحاؽ بف هرار الشٓباىْ بالٚك
دٌػـ فىسػب إلػٍٓـ. كجهػع  الككفة. سكف بغداد كهات بٍا. أصمً هف الهكالْ. جاكر بىْ شػٓباف كأدب بعػض أٚك

ىَ  ٍػػا، ككػػاف ُكم َهػػا َعِهػػَل هىٍػػا قبٓمػػًة أخرجٍػػا إلػػِ الىػػاس فػػْ )هجمػػد( أشػػعار ىٓػػف كثهػػاىٓف قبٓمػػة هػػف العػػرب كدك 
كجعمٍا فْ هسجد الككفة. كأخذ عىً جهاعة كبار هىٍـ أحهد بف حىبل: كاف ٓمـز هجالسً كيكتب أهاليً. كهف 
 تصاىيفً: )كتاب المغات(، ك)كتاب الخٓل(، ك)الىػكادر( الهعػركؼ بػػ)كتاب الجػيـ(، ك)غريػب الحػدٓث(. اىظػر:

 .(1/296)ج اٖعٛـ لزركمْ،ا. ك (1/201)ج كفيات اٖعياف، ابف خمكاف
ٚك ٓخفف إٚ فْ ضركرة الشعر؛ ٖى ً ليس )َفْعُمكؿ( بسككف  –بتحريؾ الراء  –( فْ الٍاهش : الَقَرُبكس لمسرج 2)

هػػػا َقْربكسػػػاف، كالجهػػػع قػػػرابيس. )الَقَرُبػػػكُس(: بفػػػتِح الػػػر اِء كالقػػػاؼِ  ػػػَك العػػػٓف فػػػْ أبىٓػػػتٍـ، ٌك سػػػكاْف الػػػر اِء، ٌك ، كا 
ٌر. قمػت: كلمسػرج قربكسػاف، فأهػا القربػكس الهقػدـ ففيػً  ًُ هػؤخ  اخُص كراَء الر اكِب هى هِة. كالش  اخُص ِفْ الهقدِّ الش 
هػػػا ِرَجػػػٛ السػػػرج. كيقػػػاؿ لٍهػػػا: صػػػىكاي، كهػػػا قػػػداـ القربكسػػػٓف هػػػف فضػػػمة دفػػػة السػػػرج، يقػػػاؿ لػػػً:  العضػػػداف ٌك

ػػرؼ،اىظػػر: القربػػكس فػػْ الدفػػة يقػػاؿ لػػً اٖبػػراز. الدركاسػػٓج، كهػػا تحػػت قػػداـ   (،9/294)ج تٍػػذٓب المغػػة اٌٖز
 الصػػػاغاىْ، العبػػػاب الزاخػػػر كالمبػػػاب الفػػػاخرك  (،343)ص التمخػػػيص فػػػْ هعرفػػػة أسػػػهاء اٖشػػػياء، العسػػػكرؼ ك 

 . (1/167)ج
فتح. كفػػْ إسػػفار ( الُعْصػػُفكر: بػػػ)ضـ العػػٓف(، كحكػػِ ابػػف رشػػٓق فػػِ كتػػاب )الغرائػػب كالشػػذكذ(: )َعْصػػُفكر( بػػال3)

 إسػفار الفصػيح الٍػركؼ، اىظػر: الفصيح: باب الهضهـك أكلً: )تقكؿ: ٌك ُعْصػُفكر(: لطػائر صػغٓر هعػركؼ.
 . (276)ص عاشكر، هكسكعة الطٓر كالحٓكاف فْ الحدٓث الىبكؼ ك  (،2/713)ج

 ( فْ )ط(: )حكاٌها(.4)
ىقػاد، باحػث. كػاف أبػكي هػف هػكالْ اٖزد.  ٌػػ( الحسف بف رشٓق القٓركاىْ، أبك عمْ: أدٓب،463( ابف رشٓق)ت5)

ٌػػ 406كلد فْ الهسٓمة )بالهغرب( كتعمـ الصياغة، ثـ هاؿ إلِ اٖدب كقاؿ الشػعر، فرحػل إلػِ القٓػركاف سػىة 
( إحػػدػ هػػدىٍا، Mazzaraكهػدح همكٍػػا، كاشػػتٍر فٍٓػا. كحػػدثت فتىػػة فاىتقػػل إلػِ جزيػػرة صػػقمية، كأقػاـ بهػػازر )

المغػة(،  دة فْ صىاعة الشعر كىقدي(، ك)قراضة الذٌب( فْ الىقد، ك)الشذكذ فْإلِ أف تكفْ. هف كتبً: )العه
ك)أىهػػكذج الزهػػػاف فػػػْ شػػعراء القٓػػػركاف(، ك)دٓػػػكاف شػػػعري(، ك)هٓػػزاف العهػػػل فػػػْ تػػاريخ الػػػدكؿ(، ك)شػػػرح هكطػػػأ 

كجهػع  هالؾ(، ك)الركضة الهكشية فْ شعراء الهٍدية(، ك)تاريخ القٓركاف(، ك)الهساكؼ( فْ السرقات الشػعرية.
 كفيػات اٖعيػػاف، الػدكتكر عبػد الػرحهف يػػاغْ، هػا ظفػر بػػً هػف شػعري فػْ )دٓػػكاف( ببٓػركت. اىظػر: ابػػف خمكػاف

 .(2/191)ج اٖعٛـ لزركمْ،كا. (2/85)ج
 لـ يعثر الباحث عمِ ىكادر المحياىْ. (6)
 .(الشارح) :( فْ )ـ(7)
ـِ الَعَرِب(8)  .( فْ )ؾ(، ك)ـ(: ساقط إلِ قكلً: ]ليس ِهْف ُكٛ

 .(153اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (9
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يقاؿ: َظَمَع (3)فْ شرح الهغىْ (2)ٌك بػفتِح الهعجهة، كُسُككِف ال ٛـ، كذا ,(1)قولً: ]بٍا ظ م ع [
 . (5)، كػ)َهَىَع( َغَهَز فْ هشيً(4)البعٓرُ 

ى اف  )قولً: ]و ه  ، كغُٓرُي. كالذؼ (8) الػػهػػرادؼُّ  -أيًضا  -كذا قاؿ  [(7) لبىي ربيعة   هاء   (6)(:س 
ّـِ جبٌل، (9): )َسْهَىاُف(فْ القاهكس : (10)التبريزؼ  كقاؿ؛ أؼ: بالفتح: َهْكِضٌع، كبالكسر: بمٌد، كبالض 

ِمُح( هاٌء لبىْ ربيعةَ  َُٖهْٓ . )ا ـْ ِٓف: ِدياُرٌُ  ، ك)َسْهَىاُف( بفتِح السِّ

                                                           

  ( فْ )ـ(: )بها ظمـ(.1)
 ( )كذا(، ساقط فْ )ـ(. 2)
ٌػػػػ(؛ فمهػػػاذا ٚ يكػػػكف قػػػد أخػػػذ عىػػػً شػػػرح 872 -ٌػػػػ 801ٌػػػػ( أخػػػذ عػػػف الشػػػهىْ)819( بهػػػا أف ابػػػف جهاعػػػة)ت3)

ػػػد بػػػف عهػػػار بػػػف هُ  ف كػػػاف هػػػف الهحتهػػػل أف يكػػػكف صػػػاحب )شػػػرح الهغىػػػْ(: ُهَحه  ػػػد بػػػف َأْحهػػػد الهغىػػػْ؟! كا  َحه 
ٌػ(: صاحب: )جٛب الهكائد ِفػْ شػرح تسػٍٓل اْلَفَكاِئػد( 844القاٌرؼ الهصرؼ الهالكْ اْلَهْعُركؼ ِباْبِف عهار)ت

َشػاـ، ِفػْ َأربػع هجمػدات.  ٌِ ْبػِف  العػز  أخػذ َعػفٖف ابػف عهػار ِفْ َثَهاف هجمدات، ك)الكافْ ِفْ شرح الهغىْ( ِٚ
كهػف عػادة ابػػف جهاعػة كهػا رأٓىػػا أف يأخػذ هػف هعاصػػريً كهػا فعػل هػػع  دكف.اْبػف خمػػعػػف شػٓخً ابػف جَهاَعػة، كَ 

ىاؾ )شرح الهغىػْ(، لمجػاربردؼ هع ترجيح الباحث لٗكؿ: )الشهىْ(.الشهىْ، كالفٓركزأبادؼ فْ القاهكس.  ’ ٌك
ػػػك -شػػػرح لكافيػػػة ابػػػف الحاجػػػب –إضػػػافة إلػػػِ الجػػػاربردؼ، شػػػارح الهغىػػػْ شػػػرح لػػػػ)كافية ابػػػف الحاجػػػب(.  ، ٌك

فػػػْ إحػػػدػ هحاضػػػراتً لشػػػرح الهغىػػػْ  -السػػػكرؼ  ر شػػػدٓد لمكافيػػػة، كهػػػا ذكػػػر ذلػػػؾ د. حسػػػف العثهػػػافاختصػػػا
. حسف العثهاف: صاحب تحقٓق شافية ابػف الحاجػب، كتحقٓػق شػرح الشػافية لمٓػزدؼ، كشػرح الشػافية لمجاربردؼ
 .ٌػ(، كبغية الطالب فْ الرد عمِ شافية ابف الحاجب850لمىظاـ)ت

ْمػػعُ ) .(ظمػػـ البعٓػػر) :( فػػْ )ـ(4) ـِ  ِبُسػػُككفِ ( الظ   ٛ ًُ ) َهَىػػعَ  َبػػابِ  ِهػػفْ  َضػػِعٓفٌ  َعػػَرجٌ  الػػ ػػَص ( َكِهْىػػ ْمػػعِ  َيِسػػٓرِ  ِفػػْ َرخ   الظ 
ا َكاْلَبِّٓفُ ) ٍَ  .(299ص) الهعرب ترتٓب فْ الهطرزؼ، الهغرب (َظَمُع

ػػُككف: الَعػػَرج. كَ 5) ْمػػع بالسُّ ؛ فٍػػْ ٚزهػػة. الظ  ًِ ػػَك َظػػاِلع. ( )َظَمػػَع الفػػرُس( إذا َغَهػػَز فػػْ هشػػِي ٍُ َقػػْد َظَمػػَع َيْظَمػػُع َظْمعػػًا َف
 ًُ ـّ ْٖهِرؾ كَشأِىؾ، كَيْحُزُىً أْهُرؾ كَشػأُىؾ. َكِهْىػ َت ٍْ ٚ  َهف َٓ  َحػِدُٓث اْلَهْعَىِ َٚ ُيقيـ َعَميؾ ِفْ َحاِؿ َضْعِفؾ كَعَرِجؾ إ

َٚ الَعْرَجػػاُء الَبػػِّٓف َظْمُعٍػػا(.  ََضػػاِحْ: )َك ْٖ  (،3/158)ج ة فػػْ غريػػب الحػػدٓث كاٖثػػرالىٍايػػ ابػػف اٖثٓػػر،اىظػػر: ا
 (.1/555)ج تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ الهرادؼ،ك 

( َسْهَىاَف: إها أف يككف هكرر الٛـ لٙلحاؽ ِبِزلَزاؿ، أك يككف زيد فيػً اٖلػف كالىػكف ٚ لمتكريػر بػل كهػا زيػد فػْ 6)
 َسْمَهاف، ٚك دلٓل فْ قكؿ الحهاسْ:

ُٖهَ  ِمِح هف َسْهَىاَف هبتكرا *** بفتية فٍٓـ الهرار كالحكـَىْحَك ا ْٓ 
ًٚ(، كاهتىػػػاُع صػػػرفً؛ لتأكيمػػػً بػػػاٖرض،  َٛ بهىعػػػً صػػػرؼ )َسػػػْهَىاَف(، عمػػػِ ككىػػػً )َفْعػػػَٛف(، لجػػػكاز ككىػػػً )َفْعػػػ

لكا، كالبقعة؛ ٖى ً اسـُ هكضٍع. َسْهىاف هف ديار الشاعر بىجد، كقاؿ الشراح: ٌك هاء لبىْ ربيعة، كليس كهػا قػا
ِمح، كفْ القاهكس: َسْهَىاف بالفتح هكضع، كبالكسر بمد، كبالضـ جبل. اىظر:  َُٖهْٓ شرح  لرضْ،ابل الهاء ٌك ا

 .(4/9)ج، ك(1/15)ج الشافية
ـ بىك ربيعة بف ىزار، كيعرؼ بربيعة الفرس؛ ٖف  أباي ىزاًرا َأْكَصِ لً هػف هالػً بالخٓػل... كلربيعػة 7) ( )ربيعة(: ٌك

هػػا  ـ إلػػِ أف بػػالجزيرة الفراتيػػة تعػػرؼ بطىػػاف، ٌك أسػػد، كضػػبيعة ابىػػا ربيعػػة، كلكػػّل هىٍهػػا عػػّدة أفخػػاذ، كديػػاٌر
ا أفخاًذا. القمقشىدؼ  .(1/390)ج صبح اٖعشِ، بديار ربيعة، أه ا أسد فأكثٌر

 (.3/1530هالؾ )ج ابف ألفية بشرح كالهسالؾ الهقاصد الهرادؼ، تكضيح( 8)
 .( فْ )ؾ(: )كَسْهَىاُف(9)
ٌُػػَك بػػديار بىػػْ َتِهػػيـ قػػرب اْلَيَهاَهػػة... اىظػػر:   (10) اٖهػػٓمح َهػػاء لبىػػْ ربيَعػػة اْلُجػػكع كسػػهىاف َهكِضػػع بالباديػػة َكقٓػػل 

 .(2/160)ج التبريزؼ، شرح دٓكاف الحهاسة، اختاري أبك تهاـ حبٓب بف أكس
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ة [(1)قولً ياد  يف  والزّ   كُف(.أْؼ: )اٖلُف كالىُّ  ؛: ]لمت ع ر 

ِمُح( َهْكِضٌع. َسْهَىاُف  [(3): ]قاؿ الحهاسي  (2)قولً َُٖهْٓ (: اسـُ (4)هكضٌع. )الهرار –أيًضا  –)ا
ـُ( َرُجٍل. كها أف  )الَحَك
 .(6): كذلؾ(5)

ْ فْ المغة: الشجاعة،  [:قولً: ]قاؿ الحهاسي   ٌك ىسبٌة إلِ )الحهاسة( بفتح الحاء، ٌك
حبٓب بف أكس الطائْ هف أشعار العرب، كسه اُي: )كتاَب  (7)كالهراُد بٍا ٌىا ها اختاري أبك تهاـ

ِفَٓف فيها يستشٍدكف بً هف كٛـ العرب ِهه ا اشتَهَل عميً الكتاُب  الحهاسِة(، كَجَرْت عادُة الُهَصىِّ
ك ٌىا زياد ابف جهل(8)الهذككرُ  ، ٌك ًِ ًِ إليً استغىاًء َعْف تسهَِٓت . بىسبِة قائِم

بف ابالجيـ ابف سعٓد  (9) 
 .(10)عهٓرة

] م ح  االبٓت ٌك هف قصٓدة طكيمة أكلُّ  قولً: ]األ ه ي  ٍَ : 

                                                           

ـُ(: كذلؾ(.1)  ( فْ )ؾ(، ك)ـ(: ساقط إلِ قكلً: ]كها أف  )الَحَك
ـُ( كذلؾ. ساقط فْ )ـ(.قكلً: ]قاؿ الح 2 (:... إلِ )الَحَك ُّْ  هاس
ػْ فػْ المغػة الشػجاعة، كالهػراد بٍػا ٌىػا هػا اختػاري أبػك تهػاـ حبٓػب بػف 3) ( ٌك ىسػبة إلػِ الحهاسػة بفػتح الحػاء، ٌك

 ٌػ( هف أشعار العرب كسهاي كتاب الحهاسة. كذلؾ ذكري ابف جهاعة بعد سطريف.231أكس الطائْ)ت
ػك اسػـ رجػل: ٌػ(: 210( )الهّرارػ()ت4) بفتح الهيـ كاٖلف بٓف الػراءٓف اٖكلػِ هشػددة، ٌػذي الىسػبة إلػِ هػرار، ٌك

ػل البصػرة، ركػ  بحر بف هرار بف عبد الرحهف ابف أبِ بكػرة الهػرارؼ، ثقػة، ركػ عىػً يحٓػِ بػف هعػٓف، هػف ٌأ
ىحػكّؼ المغػكؼ، عىً اٖسكد بف سىاف كيحِٓ بف سعٓد القطاف كأبك عهرك إسحاؽ ابف هرار الشػٓباىْ الهػرارؼ ال

يـ بػػف إسػػحاؽ الحربػػْ المغػػة يقػػكؿ: حػػدثىْ عهػػرك بػػف أبػػِ عهػػرك  ركػ عىػػً أحهػػد بػػف حىبػػل، ٓػػركػ عىػػً إبػػرٌا
 .(12/169)ج الشٓباىْ عف أبيً، كهات سىة عشر كهائتٓف ٓـك الشعاىٓف. السهعاىْ، اٖىساب

(5) . ًِ ( اْبُف َعهِّ ـُ اِعر. َك)اْلَحَك  )الهرار(: َأُخك الش 
ٌُػَك بػديار بىػْ َتِهػػيـ قػرب اْلَيَهاَهػة كالهػرار َأُخػػك ( اٖهػٓم6) ح َهػاء لبىػْ ربيَعػة اْلُجػػكع كسػهىاف َهكِضػع بالباديػة َكقٓػػل 

ِْٓف َيػا قػـك َلْٓػت عمهػْ َحاِصػ َْصػَهِعْ َكَقػاَؿ َغٓػري ٌهػا َأَخػَكاُي َكهعىػِ اْلَبْٓتَػ ْٖ ٌََذا َقػكؿ ا اِعر َكاْلحكـ اْبف َعهً  ل الش 
ة اٖهٓمح كسهىاف هبتكًرا َهػَع فتيػة  َهتِ أغدك بفرس سابحة ٍَ َأك سابح َسابق أقكدي فيسبقىْ لسٛسة قيادي ِإَلِ ِج  .(2/160)ج شرح دٓكاف الحهاسة لتبريزؼ،افٍٓـ أخْ َكاْبف عهْ. 

 ( فْ )ـ(: )أبك تهيـ(. (7
 ( فْ )ؾ( ساقط: )الهذككر(.8)
 .(جهٓل) :( فْ )ـ(9)
ػل الجزيػرة10) (: أىػً لزيػاد بػف هىقػذ الحىظمػْ أخػْ الهػرار العػدكؼ، كقالػً ابػف بسػاـ، ( فْ )الذخٓرة فػْ هحاسػف ٌأ

 كىسبً البغدادؼ فْ )الخزاىة( إلِ الهرار ىفسً، كركآتً:
ّْ ٌـ ـ *** إٚ ٓزيدٌـ حبًا إل  كها أصاحب هف قـك فاذكٌر

ر ـَ أّف الهرار ٌك ىفسً زياد بف هىقذ، كىقل ذلؾ البغدادؼ عىً، كجاء فْ بعض )أصكؿ ٌز أداب(: أّىً  كُزِع
أخك الهرار، حسبها ذكػر ابػف بسػاـ، كَرَكػ البٓػت كهػا جػاء فػْ )الػذخٓرة(. كقػاؿ البغػدادؼ: كزعػـ أبػك تهػاـ فػْ 
الحهاسػة أف القصػػٓدة التػػْ هىٍػػا البٓػػت لزيػاد بػػف حهػػل بػػف سػػعٓد بػف عهٓػػرة )الحهاسػػة(، كزعػػـ اٖصػػفٍاىْ فػػْ 

، كالصكاب أىٍا لزياد بف هىقػذ العػدكؼ، قالػً يػاقكت: فػْ )اٖغاىْ(: أف ٌذي القصٓدة لمهرار بف سعٓد الفقعسْ
)هعجـ البمداف( )هادة: صىعاء( قمت: ها ذكري عف الحهاسة ثابت عىد التبريزؼ. قاؿ زياد بف حهل، كقٓل زيػاد 
بف هىقذ. ككاف هف هىاسػبة القصػٓدة أف زيػاد بػف هىقػذ رحػل إلػِ صػىعاء فمػـ يحهػدٌا، فقػاؿ ذلػؾ الشػعر ٓػذهٍا 

ػل ك  (،2/151)ج التبريػزؼ، شػرح دٓػكاف الحهاسػة كطىً. اىظر: كيتشكؽ إلِ ابػف بسػاـ، الػذخٓرة فػْ هحاسػف ٌأ
ػر أداب كثهػر ك ، (396-2/394)ج البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدبك ، (8/636)ج الجزيرة القٓركاىْ، ٌز
 .  (4/1136)ج اٖلباب
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م ػػػػػدٍ  ػػػػػف  ب  ػػػػػذا أىػػػػػت  يػػػػػا صػػػػػىعاء  ه   ال حب 
    
 
 
 

ـ    ػػػػ ػػػػي وال ى ق  ػػػػعوب  ٌػػػػوًأ هىّ  وال ش 
( (1 

 
ها قكلً:   كهىٍا البٓتاف الهشٍكراف ٌك

ـ    ٌ ب ر  ػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػأ خ   لػػػػػػػػـ ألػػػػػػػػق  بعػػػػػػػػدٌـ حيي
    
 
 
 

ـ    ٌ ػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػّي  ـ  حبي  ٌ  إال  يزيػػػػػػػػػػػػد 
 

 :وقولً

ػػػػػػػػمط  وقهػػػػػػػػت  ل   ق ىياًعػػػػػػػػت  ر  ه   ف  ي   ا فػػػػػػػػأر 
    
 
 
 

ـ    م ػػػػػ ى ي ح  ـ  عػػػػػاد  ت  أ ػػػػػر  ػػػػػي  س   ٌ ػػػػػت  أ م   ف ق 
 

ِمُح(: هػػػاٌء. ك)َسػػػْهَىاُف((3) قػػػاؿ أبػػػك الىػػػدػ (2)كفػػػْ بعػػػض شػػػركح الحهاسػػػة , : رهمػػػةٌ (4): )ُأَهػػػْٓ
ـُ أخكافكقاؿ غٓرُي: هكض عاف. كالهراُر كالَحَك

  .. اىتٍِ(5)

ر[ (8)ليس في الكالـ (7): ]قالوا(6)قولً ر  ؿ  ه ف  غ ير  البىاء  اله ك  ٓريد الهضاعف بقريىة  ف ع ال 
ػػرؼِّ (9)الهثاؿ ٌؿ( هفتكُح )الفاِء( ِهْف َغِٓر : : قاؿ الػػػفػػػراء، كالهستثىِ. كعبارُة الجػػٌك َٛ ليس فْ الكٛـ )َفْع

ٚ  )حرؼ كاحد ، كزاد ثػػػعػػػمػػػب:(12)؛ أؼ: )َظْمٌع((11)(، ُيقاُؿ: ىاقٌة بٍا )َخْزَعاٌؿ((10)ذكاِت الت ْضِعِٓف إ

                                                           

ُحَرْيػث. أك زيػاد بػف هىقػذ. اىظػر:  التبريػزؼ، شػرح ( البٓت هف ]البسػيط[ لِزَيػاد بػف حهػل بػف سػعد بػف عهٓػَرة بػف 1)
 (.5/255(، البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدب )ج2/151دٓكاف الحهاسة )ج

 ( فْ )ؾ( )الحهاسية(.2)
ػْ بمٓػدة 3) ( الحسف بف أحهد أبك دمحم اٖعرابْ: الهعركؼ باٖسػكد الغىػداىْ )العىػدجاىْ(: ىسػبة إلػِ غىػدجاف، ٌك

غكؼ الىسابة كاف قد رزؽ فْ أياهً سعادة؛ ٖىً كاف فْ كىف الػكزير أبػْ هىصػكر بٍػراـ. فْ أرض فارس( الم
ك رجػل هجٍػكؿ ككػاف ابػف الٍباريػة أبػك يعمػِ الشػاعر  ككاف هستىدي فيها ٓركيً عف دمحم بف أحهد أبْ الىدػ ٌك

صػدػ لٗخػػذ يعٓػري بػذلؾ كيقػكؿ لٓػت شػعرؼ هػف ٌػذا اٖسػكد الػذؼ قػد كضػف ىفسػً عمػِ الػرد عمػِ العمهػاء كت
عمِ اٖئهة القدهاء بهاذا يصحح قكلً كيبطػل قػكؿ اٖكائػل ٚك تعكيػل لػً فيهػا ٓركيػً إٚ عمػِ أبػْ الىػدػ كهػف 
أبػػك الىػػدػ فػػْ العػػالـ ٚ شػػٓخ هشػػٍكر ٚك ذك عمػػـ هػػذككر. اىظػػر: الفٓركزأبػػادؼ، البمغػػة فػػْ تػػراجـ أئهػػة الىحػػك 

 .(11/293(، كالصفدؼ، الكافْ بالكفيات )ج118كالمغة )ص
 ( فْ )ؾ(: )سهاف(.4)
 ( فْ )ـ(: )أخكاي(.5)

 .(154اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (6
 ( فْ )ط(: ساقطة: )قالكا(.7)
 ( فْ )ط(: )كٛهٍـ(.8)
 ( يقصد )سهىاف(.9)
 ( ٌكذا فْ )ط(.10)
كخرطػػاؿ.  ( القػػاهكس الهحػػيط: كىاقػػة بٍػػا )َخْزَعػػاٌؿ(: َظْمػػٌع، كلػػيس فعػػٛؿ هػػف غٓػػر الهضػػاعف سػػكاي كقسػػطاؿ11)

ا )َخْزعاؿ(، ِبَفْتح اْلَخاء. فْ: ابف دريػد، جهٍػرة المغػة )ج ٍَ (، كالفٓركزأبػادؼ، القػاهكس الهحػيط 2/1144كَىاَقة ب
 (.  1/992)ج

 ( فْ )ـ(: )ظمـ(. 12)
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َقار( ٍْ )َق
ٌؿ( : كليس. كقاؿ فْ القاهكسأ/ الى اُس 13كخالفً /ؽ(  1) َٛ . (3)ِهْف َغِٓر الهضاعفِ  (2))َفْع

: )الَخرطاؿ( كػ)َخزعاؿ(: َحب  هعركٌؼ أك ٌك (5)، ك)َقْسطاٍؿ، كَخْرطاٍؿ(. كقاؿ: قٓل(4)سكاي
(6)( ٍُ  .(7)(رطهافُ ال

ر اـ(8)قولً    ٍ ر اـ (9): ]وأه ا ب   ٍ  جكاب سؤاؿ هقدر. [(10)وش 

 . -رحهً هللا تعالِ - ٌك ثػػػعػػػمػػػب قولً: ]وكاف أحهد  بف  يحيى[

يش  وب طىاًىا لباطىً (12)ظ ٍراًىا (11)قولً: ]ألّىً اسـ  لظاٌر  الرّ 
 – (14)كذا قاؿ الشريف [(13)

ك الجاىُب الَقِصُٓر ِهَف الرِّيِش، قاؿ:  (15): إف  ُظٍراًىا. كالذؼ فْ القاهكس-أيًضا  ٍر، ٌك ٍْ َجْهُع َظ
قُّ اٖطكُؿ هىً، كفْ الصحاح(16)كُبطىاًىا ك الشِّ  ىحكي فٍٓها. (17): جهع )بطف(، ٌك

                                                           

رؼ، الصحاح )ج1)  (.4/1684( ٌكذا عىد: الجٌك
رؼ: كزاد2) رؼ أتػػْ طبعػػة )ط(. حٓػػث يقػػكؿ الجػػٌك ثعمػػب: )قٍقػػار(، كخالفػػً الىػػاس  ( الػػراجح عمػػِ كػػٛـ الجػػٌك

ػك الغبػار. فأهػا فػْ الهضػاعف ففعػٛؿ فيػً كثٓػر، ىحػك الزلػػزاؿ  كقػالكا: ٌػك قٍقػر. كزاد أبػك هالػؾ )قسػطاؿ(، ٌك
رؼ، الصحاح )ج  (.4/1684كالقمقاؿ. الجٌك

 ( فْ )ـ( )هف غٓر الهصىف(.3)
 ( فْ )ؾ(: )ِهْف الهضع ِف سكاي(.4)
 ( فْ )ـ( : )قبل(.5)
 : )الشرطهاف(.( فْ )ـ(6)
( ")الٍرطهػػاف(: بالضػػـ: َحػػب  هتكسػػٌط بػػٓف الشػػعٓر كالحىطػػة، ىػػافع لٙسػػٍاؿ، كالسػػعاؿ". اىظػػر: الفٓركزأبػػادؼ، 7)

 (.1/1169القاهكس الهحيط )ج
 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(: إلِ... )هقدر(.8)
ػػػك )َبٍػػػراـ بػػػف أْرَدشػػػٓر(، فارسػػػْ. )كَ 9) : اْسػػػـ( َهِمػػػٍؾ هػػػف ُهُمػػػكِؾ ( كيقكلػػػكف )ِبٍػػػراـ(. كالصػػػكاب فػػػتح البػػػاء. ٌك ـُ ػػػرا ٍْ (. الهريخ كالهريج: كككب هػف الخػىس فػْ السػهاء الخاهسػة َب ّْ ـُ: )َفَرُس الىُّْعهاِف بف ُعْتَبَة الَعَتِك را ٍْ ػػك )َبٍػػػراـ(. اىظػػػر: الصػػػفدؼ، تصػػػحيح التصػػػحٓف كتحريػػػر التحريػػػف )صالُفْرِس. )ك( َب (، كالزبٓػػػدؼ، تػػػاج العػػػركس 173ٌك

 (.3/54كر، لساف العرب )ج(، كابف هىظ31/316)ج
ـُ(: بكسػػر الشػػٓف الهعجهػػة. كابػػف َشػػٍراـ10) َرا ٍْ أبػػك إسػػحاؽ بػػف َشػػٍراـ، الهعػػركؼ بػػابف ظمػػـك  -( همػػؾ الٍىػػد )ِشػػ

. كَشػٍراـ الفارسػْ. كفػْ شػرح شػافية ابػف الحاجػب: عمػِ  الهغّىية، كاتب سٓف الدكلة، كرسػكلً إلػِ همػؾ الػرـك
راـ فعجهيػػػػاف. اىظػػػػر: الهقدسػػػػْ، البػػػػدء كالتػػػػاريخ )َفعػػػػٛؿ( بفػػػػتح الفػػػػاء: َخزعػػػػاؿ، كَقٍقار. ٍْ ػػػػراـ كَشػػػػ ٍْ ..)كأهػػػػا َب (، كابػػػػػف خمكػػػػػاف، كفيػػػػػات اٖعيػػػػػاف 3/311(، كالتىػػػػػكخْ، ىشػػػػػكار الهحاضػػػػػرة كأخبػػػػػار الهػػػػػذاكرة )ج3/206)ج

 (.1/182(، كركف الدٓف، شرح الشافية )ج2/196(، كالدهٓرؼ، حياة الحٓكاف الكبرػ )ج4/357)ج
(11.)  ( فْ )ط(: )ٖف 
 .)ُبطىاف( فْ )ط(ٌكذا فْ جهيع الهخطكطات، هع أىً اٖصل أف تككف هثل: ( 12)
( "ك)ُبطىػػاف( )ُفْعػػٛف(، ٚ )ُفْعػػٛؿ(؛ لػػدلٓمٓف: أحػػدٌها: هجػػْء )ُفْعػػٛف( فػػْ أبىٓػػتٍـ، كعػػدـ هجػػْء )ُفْعػػٛؿ(. 13)

ىػػػػاف( ىقػػػػيض ك)ُقْرطػػػػاس(، بضػػػػـ القػػػػاؼ، ضػػػػعٓف؛ ّٖف الفصػػػػيح )ِقْرطػػػػاس( بكسػػػػر القػػػػاؼ. كالثػػػػاىْ: أّف )ُبطْ 
ػػػراف( اسػػػـ لظػػػاٌر الػػػريش، كالىُّػػػكُف زائػػػدة فػػػْ  ٍْ ػػػراف(، بضػػػـ الظػػػاء؛ ّٖف )ُبْطىػػػاف( اسػػػـ لبػػػاطف الػػػريش ك)ُظ ٍْ ػراف( أّىٍػـ قصػدكا بُبطىػاف ىقيضػً؛ أعىػْ: ُقِصػػَد )ُظ ٍْ ـُ ِهػْف )ُظ ػراف( فتكػكُف زائػدًة كػذلؾ فػْ )ُبْطىػاف(؛ ّٖىػً ُيعمػػ ٍْ راف(، بىاًء عمِ حهمٍـ أحد الى)ُظ ٍْ  (.1/183قيضٓف عمِ أخر". ركف الدٓف، شرح الشافية )ج)ُظ

 (.1/183( ركف الدٓف، شرح الشافية )ج14)
 ( فْ )ط(: )ُبطىاف(.15)
 ( فْ )ط(: )ُبطىاف(.16)
رؼ، الصحاح )ج17)  (.2079/ 5( اىظر: الجٌك
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[لمى قيض  عمى الى   (1)قولً: ]حهالً  ك  قيض  ، ٌك قاؿ شارٌح: فيً ىظٌر؛ ٖف  التضاَد أهٌر هعىكؼ 
ًٛ؛ فإى ً ٚ ُيقاُؿ: ِزَىُتٍها كاحدة؛  ِٓف ات حاَد بىاِئٍها لفًظا كها فْ الحياة كالههاِت، هث د  ٚ ُٓكِجُب بٓف الضِّ

ِي ِهْف . اىتٍِ. كُيجاُب بأف  الشَْء َله ا كاَف أقرَب ُخطُ (2)ٖف  أحَدٌها ضدُّ أَخرِ  كًرا بالباؿ هَع ِضدِّ
َها َهىزلَة الِهْثَمِْٓف فُيْحَهلُ  (3)سائرِ  ٍُ  (4)الهغآراِت التْ ليست أضداًدا لً؛ صح  لٍذا الجاهِع الهشترِؾ تىزيُم

، كها ُيْحَهُل عمِ َىِظِٓرِي، كقد قالكا: )صح  الَهَكَتاف( هَع كجكِد  ًِ ٌَُها عمِ أَخر فْ شٍْء ِهْف أحكاِه أحُد
، كفْ التصحيِح   ْ ًِ َأْكَلِ؛ ٖى ً أهٌر لفظ ِي )الحٓكاف(. كها َىْحُف في ًٛ لً عمِ ِضدِّ هقتضِ ا٘عِٛؿ؛ حه

ـُ بالحياِة كالههاِت ساقٌط؛ ٚختِٛؼ هكاقع ـُ الثِّقِل. كا٘لزا الهذككِر التزا
الحركِؼ اٖصكِؿ كالزائِد  (5)

ٌَُها فْ الزِّ  ك هقتٍض لك ُحِهَل أحُد ُّْ زائدًا أك بالعكسفٍٓها، ٌك بخِٛؼ  (6)َىِة عمِ أخِر َلُجِعَل اٖصم
 )ُبْطَىاف(.

[(7)قولً د  ج  اًل( لـ ي و  ّـِ )الفاِء(،  (8)قاؿ فْ الدٓكاف : ]الثاىي أف  )ف ع ال  ٍؿ( ِبَض َٛ لـ يأِت عمِ )ُفْع
ٚ  هُ  ـِ إ ِّْ السال ًرا ىحك: )ُفْصَطاطٍ كَتْسِكِٓف )العِٓف( شْء ِهْف أسهاِء العرِب ِهَف الرُّباع   .(10)كُقْرَطاٍط( (9)َكر 

                                                           

ىهػػا حهمػػ1) كي عميػػً "ٖف ( قياًسػػا. يعىػػْ ٚ يعػػل الهكتػػاف هػػع أىػػً لػػيس فػػْ هعىػػاي اضػػطراب حهػػٛ عمػػِ الحٓػػكاف، كا 
ػػـ يحمهػػكف الىقػػيض عمػػِ الىقػػيض، كهػػا يحهمػػكف الىظٓػػر عمػػِ الىظٓػػر. دىقػػكز، شػػرحاف عمػػِ هػػراح  ىقيضػػً" ٌك

 (.124اٖركاح فْ عمـ الصرؼ )ص
( كَصػػح  )الهكتػػاف( هػػع عػػدـ حركػػة هسػػهاي؛ ٖىػػً ىقػػيض )الحٓػػكاف(، فحهػػل الىقػػيَض عمػػِ الىقػػيِض، كهػػا حهػػَل 2)

 (.2/768: اْشَتِر هف الَهَكَتاف، ٚك َتْشَتِر هَف الَحَٓكاف. ركف الدٓف، شرح الشافية )جالى ظَٓر عمِ الى ظِٓر. يقاؿ
 .(155اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (3
 ( فْ )ط(: فْ )َحْهِل(.4)
 ( فْ )ط(: )هكقِع(.5)
 ( فْ )ط(: )العكس(.6)
 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ...)كُقْرَطاٍط(.  7)

 (.2/62دٓكاف اٖدب )ج ( الفارابْ، هعجـ(8
( فْ )ط(: فصطاط. كلـ ىجدي إٚ )فسطاط( بػ)السٓف(. )الفسطاط كالقرطاط(. كها فػْ: الفػارابْ، هعجػـ دٓػكاف 9)

 (.2/62اٖدب )ج
ية 10) ك الدٌا ًِ أك -أيضا  –( )لُقرطاُط(: بالضـ كالكسر: ها ٓكضع تحت رحل البعٓر، ٌك . الُفسطاُط(: بضـ أكِلػ

التْ فٍٓػا هجتهػع الىػاس، ككػلُّ هدٓىػة )ُفسػطاٌط(، كهىػً قٓػل لهدٓىػة هصػر التػْ بىاٌػا عهػرك بػف كسِرِي: الهدٓىُة 
العػػاص: )ُفسػػطاٌط(، كقػػاؿ الزهخشػػرؼ: )الُفسػػطاط(: ضػػرب هػػف اٖبىيػػة فػػْ السػػفر دكف السػػرادؽ، كبػػً سػػهٓت 

رطط( الهدٓىػػػػػة، كيقػػػػػاؿ لهصػػػػػر كالبصػػػػػرة الفسػػػػػطاط. ابػػػػػف هىظػػػػػكر، لسػػػػػاف العػػػػػرب، هػػػػػادة )فسػػػػػط(، كهػػػػػادة )قػػػػػ
 (.376 -7/372)ج
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عيف   و ض  ـ  َها َذَكَرُي الهصىف [؛-أيًضا  –قولً: ]ٌو أؼ: كها أى ً لـ ُٓكَجْد غُٓرُي، ُث
 (1) 

ِـّ  ػػرؼ. كغٓرُ (2)كالشارحكف هف ضعف الض  ًُ؛ ففْ الصحاح، ظاٌُر كٛـ الجػػٌك ُي ُٓخاِلُف
 : )الِقْرَطاُس((3)

ًُ. كفْ القاهكس ب/13/ؽ ّـِ ِهْثُم )القاِؼ(.  (4): )القرطاس(: هثمثةُ الذؼ ُيْكَتُب فيً، ك)الُقْرَطاُس(: بالض 
ـٍ   .(5)( الكاَغدكػ)َجْعَفٍر(، ك)ِدْرٌَ

...إلى آخري اذّ  ـ  أف  اله ر اد  بالش  م  ـ  اع  قولً: ]ث 
ُيْعَرُؼ بالت َأهُِّل فْ الت عريفاِت الثٛثِة أف  بَٓف  [(6)

اذِّ كالى ادِر عهكًها ِهْف كجً، كخصكًصا هف كجً ي  ، (7)الش  : )َشاذ  كَىاِدٌر(، فها خالف  الق ياس  وق ل  و جود 
 : )ُهبآٌِف لٍها(.الضعيف، كأف  (8): )ىاِدٌر فقط(وها قل  ولـ يخالف)َشاذ  فقط(،  وكاف كثيًرا:وها خالف 

                                                           

 ٌػ(.646( ابف الحاجب)ت1)
( )ُقْرطػػػػػاس(، بضػػػػػـ القػػػػػاؼ، ضػػػػػعٓف؛ ٖف الفصػػػػػيح )ِقْرطػػػػػاس( بكسػػػػػر القػػػػػاؼ. ركػػػػػف الػػػػػدٓف، شػػػػػرح الشػػػػػافية 2)

 (.1/183)ج
رؼ، الصػػػػػحاح، هػػػػػادة )قػػػػػرطس( 3) ( ]قػػػػػرطس[ الِقْرطػػػػػاُس: الػػػػػذؼ يكتػػػػػب فيػػػػػً. كالُقْرطػػػػػاُس بالضػػػػػـ هثمػػػػػً. الجػػػػػٌك

 (.3/962)ج
ػػا كم ٍػػا َفِصػػيَحٌة َكارِدٌة، كلػػيَس َكػػَذِلؾ، َكقػػد َقػػاَؿ ِفػػْ ( قػػكؿ صػػاحب 4) ٍَ القػػاهكس: ِفػػْ الت ْثمٓث)قرطػػاس(؛ اْقتَضػػِ َأى 

ًِ كػٛـٌ، كُقْرطػاسٍ  ِعُٓف َها ِفػْ ُثُبكِتػ اِفَية: الض  ُر، َكَقاَؿ الَجاْرَبْرِدؼُّ َشْرح الش  ٍَ ّـِ، اْلِهْصَباح: َكْسر اْلَقاؼ َأْش ػ ، بالض 
ػػل المُّغػػِة، فػػَدؿ  عمػػِ  ٌْ ػػا الَفػػْتُح َفمػػـ َٓػػْذُكْري َأكثػػُر َأ كٌر، كَأه  ٍُ ـُ َأّىػػً َهْشػػ َضػػْعِفً، بخػػِٛؼ عَبػػارة الِهْصػػَباح فِإى ٍػػا تُػػكٌِ

ّٚ َخْزعػػػػػػاٌؿ، َْٓىِفيػػػػػػً، َكَلِكػػػػػػف َأْكَرَدي ابػػػػػػُف  ًُ ِإ كَقضػػػػػػي ُة َقػػػػػػكِلٍـ )َفْعػػػػػػٛؿ( ِفػػػػػػْ غٓػػػػػػر الت ْضػػػػػػعٓف َقمٓػػػػػػٌل لػػػػػػـ َٓػػػػػػِرْد ِهْىػػػػػػ
ػػػػَذا ال ػػػػػذؼ َأْىكػػػػَري الَجػػػػػاْرَبْرِدؼُّ عمػػػػػِ 817( عمػػػػِ َضػػػػػْعِفً، كقم ػػػػدي صػػػػػاحب القػػػػاهكس)تٌػػػػػػ458ِسػػػػَٓدي)ت ٌَ ٌػػػػػػ( َك

)بعػػػد ُّْ ، فقػػػد َحكػػػاي المِّْحَياِى ًِ ػػػَذا بػػػالفْتح. َكَكػػػَذا َحكػػػِ )الَقػػػْرَطَس(: 207الفٓركزأبػػػادؼ كابػػػِف ِسػػػَٓدي، كَىظػػػَر ِفيػػػ ٌَ ٌػػػػ( 
)ت ٌَِرؼُّ )ت321ف اْبف ُدرْيٍد)تٌػ( عَ 393كػ)َجْعفٍر(، َكَذا َىقمً الَجْك ُّْ ٌػػ( ْهثػل: 350ٌػ( ِفْ ىكادري، كحَكػِ الفػاَراب

، ىَ  ـُ ٌُػػَك الكاِغػػُد ُٓت خػػُذ هػػف َبػػْرِدؼٍّ يكػػكُف بِهْصػػر. ك)الِقْرطػػاس(، بالكْسػػر: الَجهػػُل أَد ٌََكػػَذا َقٓ ػػَدُي، َك ـٍ(،  ًُ )ِدْرٌَػػ َقَمػػ
)ت ُّْ اَغاى : )الِقرْ 650الص  ِّْ َْٖعَرابػ : -َتَعػاَلِ  –طػاس(: الَجاِرَيػُة الَبْيضػاُء الَهِدٓػَدُة الَقاَهػِة. كَقكُلػً ٌػػ(. َكَعػف اْبػف ا

ػا، كالَجْهػع: َقػرَ  ٍَ ٍء كاَىػْت، ُيْكتَػِب ِفٓ ْْ حيَفُة هػف َأؼِّ َشػ ٌَُك الص  ْلَىا َعَمْيَؾ ِكَتاًبا ِفْ ِقْرَطاٍس(. َك اِطيُس، َكِهْىػً )كَلْك َىز 
ػػَك ِقْرَطػػاٌس. ك)الِقْرطػػاس(: : )َتْجَعُمكَىػػً َقػػَرا-َتَعػػاَلِ  –قكُلػػً  ٍُ ـٍ ُْٓىَصػػب لمىِّضػػاِؿ َف ِطيَس(؛ َأؼ: ُصػػُحفًا. كُكػػلُّ َأِديػػ

، َقاَؿ: َكٌِْ  ِّْ َْٖعَراِب ْعِبُل كالَعْيَطُهكس. ك)الِقْرَطػاس(: ُبػْرٌد  -أْيضًا  -الّىاَقُة الِفِتي ُة الشاب ُة، َعف اْبف ا َٓباُج كالدِّ الدِّ
، َأؼ َىػػْكٌع هػػف ُبػػ رؼ، الصػػحاح )جِهْصػػرؼ  (، كالفٓركزأبػػادؼ، القػػاهكس الهحػػيط 3/962ُركِد هْصػػَر. اىظػػر: الجػػٌك

 (.16/365(، كالزبٓدؼ، تاج العركس )ج1/565)ج
)ت5) ّْ رّؼ، َكَقػػػاَؿ الصػػػاغاى ْ  )ُهَعػػػر ب(.  650()الَكاَغػػػُد(: ِبَفػػػْتح اْلَغػػػْٓف، أٌَهمػػػً الجػػػٌك ٌُػػػَك )الِقْرَطػػػاُس(، فارسػػػ ٌػػػػػ(: 

 (.9/110س )جالزبٓدؼ، تاج العرك 
 ( فْ )ط(: )إلخ(.6)
 ( )كخصكًصا هف كجً(، ساقطة فْ )ؾ(، ك)ط(.7)

 .(156اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (8
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د(1)قولً و  ا؛ فمـ ُتْقَمِب )الفاُء(؛ فيككفَ  [(2): ]كالق  ٍَ فإف  )الكاَك( َتَحر َكْت، كاىفتَح ها قبَم
 شاذًّا. 

ع ل  ح   ٍؼ[قولً: ]فمو  ات ف ق  ق م ب  في الهوزوف  ب ج  ر  ع  ح  ض  ٍؼ ه و  ًِ إشارٌة إلِ تعريِف  ر  في
كَجْعُل ذلَؾ الغِٓر هكاَف ذلؾ  (3)(: فٍك ِعباَرٌة َعْف َجْعِل َحْرٍؼ ِهَف الكمهِة هكاَف غِٓرِي هىٍهاالقمب  )

ها, وال ي قاس  عميً هع  الحرِؼ،  , وقمياًل في غيٌر ب  كثيًرا في الهعتلّ  والهٍهوز  ـ  الع ر  و واق ع  في كال  ٌو
  كثرتً.

قاؿ ابػػُف هػالػػؾ، كغُٓرُي : كذك )الكاك( أهكُف فيً هف ذؼ )الياء( باٚستقراء، ىحك: )شاٍؾ(، 
، حت ِ أّىا لك كجدىا (6)كها أف  اىقَٛب اٖلِف عف )الكاِك( أكثُر ِهِف اىقِٛبٍا عف )الياء((5)، (4)ك)ٌاٍر(

ا، هىقمبًة  ٍَ عف )كاٍك أك ياٍء( َحَهْمَىا ذلؾ عمِ أى ٍا ُهىقمبٌة َعْف )كاك(، كمهًة ُأْشِكَل عمٓىا اٖهُر فْ ألِف
 كدلُٓل ذلؾ الكثرة. 

ك بتقديـِ  : (7)قالكا: ٌك ـْ ٍِ أِخِر، كلك زائًدا عمِ َهْتُمكِِّي، كلك ُغَِّٓر )َعُْٓف( أكثِر َقْكِل
اٍر،  (8) )راٍء، ٌك

ـٍ( عىد اكر، كشاكؾ( كشاٍؾ، كاٖكالِ، كَشكاٍع(، ككذا )أياهِ( جهع )َأيِّ ،  (9)اٖخفػػش فْ )رأْٓ، ٌك
َهِت ال ٛـُ عمِ ها  ك)اٖكآل(، كاٖصل: )اٖكاكؿ(، ك)شكايع( هف )شاع يشيع( ك)أيايـ(، كفْ ُكمٍِّا ُقدِّ

: )ترآق( فْ جهع )َتْرُقَكة( ـْ ٍِ َقْبَمٍا، ككقكِل
ـَ الحرَؼ الز ائَد عمِ )ٚـ( الكمهة، (10) كاٖصل )التراقْ( فَقد 

ْ الىفُس، كاٖصُل: )الحبكا(، لقكلٍـ:  كقد ِف( كقكلٍـ: )الحكبا( ٌك ـِ )َهْتُمكِّ أِخِر( عمِ )الَعْٓ يككُف بتقدي
إذا ُجِعَل هأخكًذا ِهَف  أ/14/ؽ )حاَبُْٓت الر ُجَل( إذا أظٍرَت لً ِخَٛؼ ها فْ )حكبايؾ(، ك)هٓداف(

ك ها فْ الصحاِح كالقاهكسِ  )الهدػ(، كاٖصُل )هدياف(. ٚ إذا ُجِعَل هأخكًذا ِهفْ   .)َهاَد َيِهُٓد(، ٌك
                                                           

 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(... إلِ... )شاذًّا(.1)
َمػػْت كأْغَٓمػػت كأْغَيهػػت َشػػاّذ(؛ أؼ: تصػػحيح ا2) ػػَِٓد كأْخَٓ لػػكاك كاليػػاء فٍٓهػػا ( قػػكؿ ابػػف الحاجػػب: )َكَىْحػػُك: )الَقػػَكد( َكالص 

ػػْ كػػكُف الػػكاِك كاليػػاِء هتحػػركتٓف، أك فػػْ حكِهٍهػػا هػػَع اىفتػػاِح هػػا قبَمٍهػػا. ركػػف  ػػا ألًفػػا، ٌك ٍَ شػػاذ ؛ لكجػػكِد ِعم ػػِة َقْمِب
 (.2/747الدٓف، شرح الشافية )ج

 ( فْ )ط(: )هىٍا(.3)
 ( فْ )ـ(: ىحك: )شارؾ(، ك)عهارا(.(4
 .(157اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (5
 ( فْ )ؾ(: )الباء(.6)
 ( فْ )ؾ(: )بتقدـ(.7)
 ( فْ )ؾ(: )كقكلٍـ(.8)
 ( فْ )ـ(: )شارؾ(.9)
ـُ ال ػػِذؼ َبػػَْٓف ُثْغػػَرِة الى ْحػػِر كَ 10) َْ اْلَعْظػػ ػػ ـِ َكٌِ  ٛ ّـِ الػػ ػػا َفْعُمػػَكٌة ِبَفػػْتِح اْلَفػػاِء َكَضػػ ٍَ اْلَعػػاِتِق ِهػػْف اْلَجػػاِىَبِْٓف َكاْلَجْهػػُع ( الت ْرُقػَكُة َكْزُى

ػػًة. الفٓػػكهْ، ا ِْىَسػػاِف َخاص  ْٙ ٚ  ِل ٍء ِهػػْف اْلَحََٓكاَىػػاِت إ ْْ ـْ َكَٚ َتُكػػكُف الت ْرُقػػَكُة ِلَشػػ ٍُ الهصػػباح الهىٓػػر، لت َراِقػػْ َقػػاَؿ َبْعُضػػ
 (.1/74هادة )ت ر ؽ( )ج
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ا عىٍها جهيًعا كقكلٍـ: )أيس (1)كبتقديـ )العِٓف(، أك )ال ٛـِ( عمِ )الفاِء(، كبتأِخِٓرٌِ
(2)كآراـ, 

(3)كجايٍ , 
 

و
(4)

، كقكلٍـ: )حادؼ َعَشَر( فْ الَعَددِ قكلٍـ: )أشياءَ   (5)( فْ القكِؿ اَٖصحِّ
 كسيأتْ ٌذا فْ كٛهً., 

أؼ: كلك لـ َتُكْف )فاًء( كاف فْ ٌذا المفع  ٌهزًة[؛ (6)قولً: ]والواو  الهضهوهة  يجوز  قمبٍا
ليً ذٌَب الػػػهػػػا(7)الهذككر، كظاٌُر كٛـ سػػٓػػبػػكيػػً ُّْ : أف  الٍهَز فيً أكثُر، كا  ، كسيأتْ إيضاُح (8)زىػػػ

 الهسألِة فْ ا٘عِٛؿ. ك)آدر( جهع )دار(. 

] أؼ: بعَد أْف ُىِقَمْت حركُة العِٓف إلٍٓا لتككَف الٍهزُة بعَد  ؛قولً: ]فجعل  الفاء  هوضع  العيف 
ذا َأْىَسُب فيها ْكِل، ٌك ُركُي فْ قمِب )أٓىَق(،  القمِب ساكىًة فتىقمُب ألفًا، كالهراُد َىْقُل الحرِؼ َهَع بقاِء الش  َقر 

 ك)الحكبا(، كبها سيقكلً الشارح: فْ )الجاي(، كغِٓرِي. 

  

                                                           

ِؾ اليػػاِء، ( )َأِيػَس َيػػْأَيُس(، فإىػػً هقمػػكب هف)َٓػػِئَس(؛ ٖىػػً لػػك كػػاف َأِيػػَس ٌػػك اٖصػػل لكجػػب أف يقػػاؿ: )آٍس(1) ؛ لتحػػرُّ
ـَ أَف )َأِيػَس( هقمػػكب هػػف: )ٓػػئس(؛ فػػكزُف )َأِيػػَس( )َغِفػػَل( ٚ َفِعػػَل. ركػػف  ػػا لػػـ َيُقػػْل كػػذلؾ ُعِمػػ كاىفتػاِح هػػا قبمٍػػا، كله 

 (.187/ 1الدٓف، شرح الشافية )ج
ًٚ هػػف)2) ػػك أكثػػُر اسػػتعها (. )آراًهػػا( عمػػِ كزِف )أَْعَفػػاٍؿ(، جهػػع ِرْئػػـ. ٌك أرآـ(. ركػػف الػػدٓف، ( فػػْ )ط(: )آيػػس، كآـر

 (.1/187شرح الشافية )ج
ـَ أف  جهيَعٍػا راجعػٌة إلػِ أصػٍل كاحػٍد كػػ)الجاِي(؛ فإى ػً ُىِقػَل 3) ( ُيعَرُؼ القمُب بأهثمة اشتقاقً؛ أؼ: بالكمهػات التػْ ُعِمػ

ًُ كالت   ًُ كالت كِجيػ ًُ )عفػل(؛ ٖف  )الجػاُي كالكجيػ ًٌ( فيً )الفاُء( إلِ هكضػِع )العػٓف( كبػالعكس، فكزُىػ ػ ًٌ كَتَكج  ًُ كَكْجػ ػ َكجُّ
ًُ(. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج ك )الَكْج  (.1/185راجعٌة إلِ أصٍل كاحٍد، ٌك

 ( فْ )ط(: )كجاء قكلٍـ أشياء(. 4)
 ( فْ )ط(: )العّد(.5)
  ( )قمبٍا(: ساقطة فْ )ؾ(، ك)ـ(.6)
 (.5/249( السٓرافْ، شرح كتاب سٓبكيً )ج7)
ف دمحم بػف حبٓػػب بػف بقيػػة، أبػك عثهػػاف الهػازىْ، هػػف هػازف شػػٓباف: أحػد اٖئهػػة فػػْ ٌػػػػ( بكػر بػػ249( الهػازىْ)ت8)

ػػل البصػػرة. ككفاتػػً فٍٓػػا. لػػً تصػػاىٓف، هىٍػػا: كتػػاب: )هػػا تمحػػف فيػػً العاهػػة(، ك)اٖلػػف كالػػٛـ(،  الىحػػك، هػػف ٌأ
ٖعػٛـ (، كالزركمػْ، ا1/283ك)التصريف(، ك)العركض(، ك)الدٓباج(. اىظر: ابف خمكاف، كفيات اٖعيػاف )ج

 (.2/69)ج
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 : القمب الهكاىْ(1)الباب الرابع
[(2)قولً (: لمهقموب   ً هُٓر إلِ الهكزكِف الهذككِر  ؛: ]والضهير  في )بأصم َْٖكَلِ أْف َٓرِجَع الض  ا
 فْ الهتِف.

ـ [ ٖف  الكٛـَ فْ ألفاٍظ، قالكا: كقريىُة السياِؽ أهٌر ُٓؤَخُذ ِهَف أؼ:  ؛قولً: ]ه ف  سياؽ  الك ال
الكٛـِ الهسبكِؽ؛ لبياِف الهقصكِد َسكاٌء كاف ساِبقًا عمِ المفِع الداؿِّ عمِ ُخُصكِص الهقصكِد أك هتأخرًا 

 .(3)عىً، كقد ُيَعب ُر عىً بدٚلِة )السياؽ أيًضا(
ـ  أف   م  ي الكمهات  التي ع  ٍل واحٍد[ قولً: ]ٌو ا  ؛الجهيع  راجع  إلى أ ص  ٍَ ـَ رجكُع أؼ: التْ ُعِم

ا(؛ لكاَف أكلِ؛ ليككف فْ الكٛـِ ضهٌٓر يعكُد عمِ الهكصكِؿ. ٍَ  كمٍِّا فمك قاؿ: )إف  جهيَع
[(4)قولً ْ هتحركٌة فصار  : ]ى ق م ت  الفاء  إلى هوضع  الع ي ف  َْٖكَلِ أْف ُيقاَؿ: ُىِقَمِت الكاُك ٌك ا

ـُ ا ًِ حركَة الفاِء  (5)لساِكفُ الجي ، كِلَكْكِى ًِ أخف  فاًء ٚك يهكُف اٚبتداُء بالساكِف فحر ُككٌَا بالفتِح؛ لككِى
ِّْ فصاَر جكي. ض.  اٖصم

ـ [؛ ت  بالتقدي ـِ؛ أؼ: عمٍٓا ُغَِّٓرْت بالتحريِؾ،  قولً: ]لك ف  حيث  غ يّ ر  أؼ: عمٍٓا غٓرْت بالتقدي
ًُ: أْف ُيقاَؿ: ُقِمَبِت الكاُك َأِلفًا ُشُذكًذا كػ)َقْمِب( )طاؼ(قاؿ شارٌح: كفيً َتَكمٌُّف، كا ؛ ٖف  تقدَٓر الفتحِ (6)لكج

                                                           

 .(158اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (1
 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: ]الهذككِر فْ الهتِف(.2)
 ( فْ )ط(: السياِؽ إليً.3)
 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(: إلِ قكلً: )فصاَر جكي. ض(.4)

 .(159اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (5
الػػػكاك هػػػف )َطَكيػػػػُت( ألًفػػػا، كاليػػػاء ألػػػٌف )لعّمػػػػً ٓريػػػد الفعػػػل قبػػػل اتصػػػػالً  ( بػػػاب )طػػػكػ كشػػػكػ(: ... لػػػػك قمبػػػتَ 6)

ؼ ذلػؾ  ها سػاكىاف، فٓػؤدِّ ك: َطَكػ؛ لتكالِ ا٘عٛؿ. ثـ  ٓمتقْ اٖلفاف ٌك بالضهٓر(؛ ٖف  ألفً هىقمبة عف ياء. ٌك
َْٖكلػِ بػا٘عٛؿ ها، ككاىػت ا الػٛـ؛ ٖىٍػا طػرؼ. كأيًضػا  إلِ الحذؼ. فمه ا لـ يهكف إعٛلٍها هًعػا أعممػَت إحػدٌا

، فتقمػب الػكاك التػْ ٌػْ عػٓف يػػاء  ُّْ ُّْ كطػاَؼ َيِطػ حَت الػٛـ لكىػَت تقػكؿ: شػاَؼ َيِشػ فإىػؾ لػك أعممػَت العػٓف كصػح 
ه ة؛ ٖىٍا تجرؼ ُهجرػ الصحيح، فكاف ٓمـز فْ ذلؾ تغٓٓر كتبدٓل كثٓػر.  كُتدغهٍا فْ الياء، كتدخل الٛـ الض 

ىػػً. فػػُرِفض لػػذلؾ. كقػػد شػػذ  هػػ تػػً كتهكُّ حت ٚهػػً، كجػػاء ذلػػؾ فػػْ اٚسػػـ لقك  ف ذلػػؾ )شػػْء(، فُأِعم ػػت عٓىػػً كُصػػحِّ
كذلؾ ىحك: )طاية( ك)الطاية(: سقف البٓت. ك ك)ثاية(، ك)الثاية(: حجارة تككف لمراعْ حكؿ الغىـ تأكؼ إلٍٓا؛ 

هً كاكاف فإف  العٓف هىً تجر  ؼ َهجرػ الحرؼ الصحيح أبػًدا )بػاب ٖىٍها هف: َطَكيُت كَثَكيُت(. كأه ا ها عٓىً ٚك
( فػػرع )َحَيػػا(؛ ٖف )فعػػل(  َْ ػػ أصػػل،  -بفػػتح العػػٓف-َطػػِكؼ، كَحِٓػػْ(: )َطػػِكؼ يطػػَكػ( فػػرع: )طػػَكػ يطػػِكؼ(، ك)حِٓ

كلهػػا كجػػب تصػػحيح )طػػكؼ  -بكسػػر العػػٓف-أخػػفُّ كأكثػػُر هػف )فِعػػل(  -بفػػتح العػػٓف-ك)َفِعػل( فػػرع؛ ٖف )َفَعػػل( 
ف لػػـ ٓتػػأد إلػػِ ا٘عٛلػػٓف؛ إجػػراء لػػً هجػػرػ كحٓػػْ(؛ لػػئٛ ٓػػؤدؼ إلػػِ إعٛلػػٓف،  كجػػب تصػػحيح )َطػػَكػ كَحَيػػا( كا 

ػك ىػادر فػْ  ىً لك أُعػل لقٓػل: )َطػاَؼ كَحػاَؼ(، فيقضػْ إلػِ كقػكع يػاء هتطرفػة بعػد ألػف، ٌك أصمً فْ البىاء، ٖك
كافية ىظـ كٛهٍـ. يقاؿ: )َطِكَؼ الرجل: إذا جاع(. اىظر: ابف الحاجب، الشافية فْ عمـ التصريف، كهعٍا: )ال

(، كركػػف الػػدٓف، شػػرح الشػػافية 363(، كابػػف عصػػفكر، الههتػػع فػػْ التصػػريف )ص12الشػػافية(، لمىيسػػارؼ )ص
 (.2/751)ج
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. قاؿ: كاستدُٚؿ بعِض الشارحٓف فْ القمِب بفتحِة ها َقْبَل  اذِّ الهكجِب لٛىقِٛب أقلُّ ِهْف تقدِٓر القمِب الش 
االكاِك خطٌأ؛ إذ اىفتاُح ها قبمٍا ليس العمُة لقمبٍا أل  .اىتٍِ.(1)فًا بل جزٌؤ

 ًُ ًٌ؛ ٖف  تقدَٓر التحريِؾ َتَصرٌُّؼ  ب/ الشارحُ 14/ؽ كقد ُيقاُؿ: ها قاَل ًِ ِهَف الت َكمُِّف أكج َهَع ها في
ًُ فْ َقْمِب )طاؼ(  ـِ، كلك قَٓل: هثُم ُذكِذ فْ الُحْك ك أخفُّ ِهَف الشُّ َبِب، ٌك لجاز، كالظ اٌُر َشاذ  فْ الس 

ا فْ اٖصِل؛ أؼ: قبَل  ٍَ ا َهَع َتْحِريِك ٍَ أيًضا أف  ذلؾ البعَض أراَد أف  الكاَك ُقِمَبْت َأِلفًا؛ ٚىفتاِح ها َقْبَم
( كها سيأتْ. ُركُي فْ إعٍٛؿ َىْحَك: )َأْقَكـ كاستقـك ك حسٌف كهىاسٌب ِلَها َقر   القمِب، ٌك

ل[(2)قولً ً  ع ف   فاء، كقٓل: بسككىٍا.بفتح ال : ]فوزى 

]  .( (3ٌك جهاؿ الدٓف الحسٓف بف إياز الىحكؼ البغدادؼ قولً: ]ذكر ي  بعض  الفضالء 

م ب ت  الواو  ياًء[(4)قولً ـِ  ؛: ]ف ق  ا رابعًة هَع َعَد ٍَ أؼ: لتطرفٍا، كاىكساِر ها قبَمٍا، أك ُلُكُقكِع
( ك)الغازؼ( َْ ا كها فْ )ُدِع ٍَ ـِ ها قبَم  .(5)اىضها

وس[قولً   ً  ق و  ؿ  عمى أف  أصم  ًٛ( )الكاكؼ العٓف( ٚ ُْٓجَهُع  : ]ي د  سيأتْ فْ الجهع أف  )َفْع

) ٍّْ ًٛ ِلػ)ُقِس عمِ )ُفُعكؿ(، ٚك )َأْفُعل(؛ أؼ: لٛستثقاؿ بل عمِ )َأْفَعاٍؿ( غالبًا؛ ففْ تقدِٓر )ُقُككٍس( أص

                                                           

 ( ٌكذا فْ )ؾ(، ك)ـ(، ك)ط(.1)
 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ )بسككىً(.2)

ل ٌػ( حسٓف بف بدر بف أياز بف عبد هللا أبك دمحم جهاؿ الدٓف البغدادؼ، 681ابف إياز)ت(3)  عالـ بالىحك، هف ٌأ
ب الىحػػػكيٓف(،  بغػػػداد، كلػػػْ هشػػػٓخة الىحػػػك بالهستىصػػػرية، هػػػف كتبػػػً: )قكاعػػػد الهطارحػػػة فػػػْ الىحػػػك(، ك)هػػػذٌا

(، كالزركمػػْ، اٖعػػٛـ 1/532ك)الهحصػكؿ فػػْ شػرح الفصػػكؿ ٚبػف هعػػط(. اىظػػر: السػٓكطْ، بغيػػة الكعػاة )ج
 (.  2/234)ج

 .(150اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (4
. أصمٍها: ُدِعػَك، كُرِضػَك، قمبػت الػكاك يػاء؛  (5) َْ ، كُرِض َْ أؼ: كتقمب الكاك ياء إذا كاف ها قبمٍا هكسكًرا ىحك: ُدِع

لككىٍا هتطرفة بعد الكسرة. أك كقعت الكاك فيً رابعػة فصػاعًدا هطمًقػا؛ أؼ: سػكاء كػاف هػا قبمٍػا هكسػكًرا، ىحػك: 
ْيػػػُت، كاسػػػتغَزْيُت، كيغزيػػػػاف، كيرضػػػياف، أصػػػػمٍا: أغػػػزكُت، كتغػػػػزكُت  الغػػػاِزؼ، أك لػػػـ يكػػػػف ىحػػػك: أغَزْيػػػػُت، كتغز 

ّىها قمبت الكاك فٍٓػا يػاء لػكجٍٓف: أحػدٌها: أىػً لهػا كثػر كقكعٍػا فيهػا ٓجػب  كاستغزكُت، كيغُزَكاف، كيرضَكاف. كا 
قمبٍا ياء فْ بعض هتصرفاتً، فإىً حهل عمػِ ذلػؾ الػبعض غٓػري، ىحػك: ُيغػِزؼ، كيسػتْغِزؼ هضػارعْ: أغزيػُت 

غزيُت. أصمٍها: ُيغػِزُك، كيسػتغِزُك قمبػت الػكاك فٍٓهػا يػاء لكسػرة هػا قبمٍػا هػع تطرفٍػا، فكجػب فػْ: أغػزكت، كاست
كاستغزكت اطراًدا لمباب؛ لككىٍػا هػف بػاب كاحػد. كىحػك: ُغِزيػا، أصػمً: ُغػِزكا؛ قمبػت الػكاك يػاء لكسػرة هػا قبمٍػا، 

، َْ أصػػمً: َرِضػػَك؛ قمبػػت الػػكاك يػػاء لكسػػرة هػػا قبمٍػػا،  فٓجػػب قمبٍػػا يػػاء فػػْ: ُيغػػزكاف؛ اطػػراًدا لمبػػاب. كىحػػك: َرِضػػ
فٓجب فْ: ٓرضكاف؛ اطراًدا لمباب. كالثاىْ: أىػً لهػا زاد عمػِ ثٛثػة أحػرؼ ثقػل، كاليػاء أخػف هػف الػكاك كلػيس 

 (.2/818قبمٍا ضـ يهىع هف قمب الكاك ياء، فقمبت ياء؛ طمًبا لمتخفٓف. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج
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ًُ اْحَتَهَل ِلَها َقَصُدك  ، ككأى  ْف لـ َيْقِمُبكا فْ )ُفُككٍج(، تقدُٓر َجْهٍع َشاذٍّ ًِ ِهَف الَقْمِب الُهِزيِل ِلمثَِّقِل، كا  ُي في

ه َتِٓف كالكاكيف فٍٓها؛ فٍها خارجاف عف قياس قصد التدارؾ  (1)ك)ُسُككٍؼ( َها أك اْجِتَهاِع الض  ٌِ َهَع ُشُذكِذ

 .-أيضاً  –

م ب ت  الواو  اله تطرّ ف ة  ياًء[(2)قولً  ا كها قالكي: أؼ: ِلَتَطرُّ  ؛: ]ف ق  ٍَ ـِ ها َقْبَم ا فْ َجْهِع كاىضها ٍَ ِف

ِة الفاصمِة، فكأف  الكاَك َكِلْٓتِ  ه َة أك َىَزَلْت ٌْ َهْىِزَلَة  (3)فْ )ُعُثكك(، ك)ُجُثكك(، قالكا: ٚك أَثَر ِلْمَهد  الض 

( كقمىا: ىعـ، ك  ه ِة، فإْف ِقَٓل: )كاك( )عثك(، ك)ٚـ( بخٛؼ )كاك( )ُقُسكٍّ َرْت َفُجِعَمْت فْ الض  لكى ٍا َله ا ُأخِّ

ْف كاىِت  (؛ َفُقِمَبْت كها ُتْقَمُب، كا  ِت )ال ٛـَ ٍَ َهْكِضِع )ال ٛـِ( ُأْشِب
(4)  ْ ا بػ)ال ٛـ(، ٌك ٍِ ٍِ )الَعُْٓف( قد ُقِمَبْت ِلِشْب

ـٌ(؛ فٍْ باْلَقْمِب إذا صارت فْ َهْكِضِع )ال ٛـِ  ـٌ كَقيِّ ا، ىحك: )َصيِّ ٍَ .فْ هكضِع ّْ  ( أحرػ. قالً ابف ِجىِّ

ر ًة[  س  ة  القاؼ  ك  ه  م ب وا ض  ه ِة، قاؿ فْ  قولً: ]ف ق  ليس ٌذا القمُب ِبَكاِجٍب؛ َفَُٓجكُز َبَقاُء الض 

ْ  كَأْقَكاٌس كِقَياٌس(.15/ؽ قد، ك (5): )القكُس(: هعركٌؼ ُهَؤى ثٌ القاهكس ْ  كِقِس ُر الَجْهُع: )ُقِس  أ/ َُٓذك 

و ّي[ (6)قولً: ]قاؿ  : ق س  ذا ىسبت  إليٍا قمت  في الصحاح: وا 
الهراد: كقد صارْت َعَمًها.  (7)

ْسَبِة إلِ كاحِدِي إْف كاَف باقًيا عمِ هعى ُي فْ الىِّ ، فسيأتْ فْ الهىسكب أف  الَجْهَع َِٓجُب َردُّ ًِ ِ َجْهِعٓ ِت

ِٓف، كَتْخِفِٓف الكاِك.  ( بضّـِ القاِؼ، كَفْتِح السِّ ًِ إْف َخَرَج كػ)َهَساِجَد( َعَمًها، ك)ُقَسِكؼٍّ  كبقاُؤُي عمِ َلْفِظ

ٌ ا إليٍا[ د  ٌك كذلؾ فْ الصحاح، لِكْف ُْٓمَفُع؛ قولً: ]ألى ٍا ف م وع ه غ ي ر  ه ف  ف ع وٍؿ؛ ف ت ر 

                                                           

 ، ك)سركؽ(.( فْ )ـ(: فْ )بركح(1)
 .(160اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (2
 ( فْ )ـ(: )ليست(.3)
ذا كاىت(.4)  ( فْ )ـ(: )كا 
 ( ساقطة فْ )ـ(.5)
 ( قاؿ ساقطة فْ )ؾ(.6)
رؼ، الصحاح )ج7)  (.3/967( اىظر: الجٌك
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ٌَا ًُ أصٌل بالقياس إلِ )ِفِميٍع(إ (1)َفَتُردُّ ك )ُفُمكٌع(؛ ٖى  ًِ غُٓر اٖصِٓل، ٌك َْٖصِل، كُهراُدُي ب السابق  (2)لِ ا

 فْ كٛهً. 

و ي  (3)قولً : ق س  ب ت  إليٍا ق م ت  ذا ى س  : ]وا 
 كفيً ىظر هف كجٍٓف:  [(4)

ا ٌ ه  ـ  ُٓىْ أحد  ًُ ٓجكُز أْف يككَف : أف  هقتضِ القياِس أْف َُٓرد  الجهُع إلِ كاحِدِي، ُث ًُ: أى  َسُب. كجكاُب
 َعَمًها لشخٍص ُهَعٓ ٍف فٛ حاجَة إليً. 

ـَ ٚ َٓجُكُز أْف ُٓىسَب إلِ الثاىْ والثاىي : قد ُٓىسُب إلِ )ُفُمكٍع( الذؼ ُهَغٓ ٌر ِهف )ُفُعكٍؿ(؛ فىقكُؿ ِل
ًُ َبَعَد  ِؿ؟ ٖصالِة الثاىْ؛ فُأِجَٓب َعِف الثاىْ بأى  َٖك  التغِٓٓر َٓىِزُؿ َهْىِزَلَة اٖصِل فٍك فيً كػ)ٌك( دكَف ا

 فيً. 
[(5)قولً  قمبِت )الكاُك( الهتطرفُة )َياًء( فصار ُقْسِكؼ  (6)يعىْ جهع عمِ ُقسكك : ]كها ه ر 

( فىقمت هف  ْ  اجتهعت )الكاُك(، ك)الياُء(، كالسابُق ساكٌف َفُقِمَبِت )الكاُك( )ياًء( )ِقِسْٓ(، كُأْدِغَهْت )ِقِس
.)  ْ  )الضهة( إلِ )الكسرة( فصارت )ِقِس

                                                           

ٌا(.1)  ( فْ )ـ(: )فرد 
( عمػِ كزف )ال715( جعل ركػف الػدٓف اٖسػتراباذؼ)ت2) ِّْ  -بكسػر الفػاء كالػٛـ كقمػب الػكاك يػاء -ِفِميػع( ٌػػ( )الِقِسػ

رؼ راَعػػػِ ا٘عػػػَٛؿ بالقمػػػب فػػػْ  ػػػْ: )فصػػػارت ِقِسػػػْ عمػػػِ ِفِميػػػع(. كالجػػػٌك رؼ، السػػػابقة، ٌك هتػػػأثر بعبػػػارة الجػػػٌك
ٌػػ(: أىػً راعػِ ذلػؾ، كذكػر أّف كزف )قػاؿ( 471الهٓزاف، كتابعً فْ ذلؾ ركف الدٓف. كُحكْ عف عبد القاٌر)ت

ػك )عػٓف( الكمهػة، كلكػف جهٍػكر الىحػاة ٓػذٌبكف إلػِ أف  )فاؿ(؛ ّٖف القمب عف ػك )الػكاك(، ٌك حػرؼ أصػمْ، ٌك
ا٘عػػٛؿ بالقمػػب ٚ ٓراعػػِ فػػْ الهٓػػزاف؛ فػػػ)قاؿ( عمػػِ كزف )َفَعػػل( هػػف )َقػػَكؿ(، ك)ِقٓػػل( عمػػِ كزف )ُفِعػػل( هػػف 

رؼ، الصحاح )ج ( عمِ كزف )ُفُمكع( ِهْف )ُقُسكك(. اىظر: الجٌك ّْ . ركف الدٓف، 3/967(، 3/967)ُبِيع(، ك)ِقِس
 (.3/171(، كالرضْ، شرح الشافية )ج1/186شرح الشافية )ج

(3.)  ْ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )فىقمت هف )الضهة( إلِ )الكسرة( فصارت )ِقِس
: ُقُكس؛ ٖىً ُفُعكؿ، إٚ أىٍـ قدهكا الٛـ كصٓركي )ُقُسك( عمِ ُفُمكع، ثػـ 4) ّْ رؼ: )ككاف أصل ِقِس قمبػكا ( قاؿ الجٌك

الكاك ياء ككسركا القاؼ، كها كسركا عٓف ِعِصْ، فصػارت قسػْ عمػِ ِفميػع، كاىػت هػف ذكات الثٛثػة فصػارت 
ذا ىسػبت إلٍٓػا قمػت: ُقَسػِكّؼ، ٖىٍػا هغٓػر هػف فعػكؿ، فتردٌػا إلػِ اٖصػل فضػههت الفػاء؛  هف ذكات اٖربعػة، كا 

ًُ ِإتباعػػًا لكسػػرة  ى هػػا كىػػَت كسػػرَت ، كا  ُـّ ػػ ًُ الض  ( رجػػع ّٖف َأصػػَم ػػا اىفػػتح العػػٓف فػػْ الىسػػبة )ُقَسػػِكؼ  ( فمه  العػػٓف )ِقِسػػِكؼ 
رؼ، الصحاح )ج (. اىظر: الجٌك  (. 2/32(، كالرضْ، شرح الشافية )ج3/967الفاء ِإلِ َأصمٍا )َقَسِكؼ 

 .(161اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (5
ّٛـ ع6) هػػً صػػحيح، كُقػػُككس، ُقػػّدـ الػػ مػػِ العػػٓف، فصػػار: ُقُسػػْكك، فاجتهعػػت الػػكاكاف ( كػػل جهػػع عمػػِ )ُفُعػػكؿ(، ٚك

، فكزىٍػػا )ِفِميػػع(، ٚ  ْ  =طرفػػًا، فاىقمبتػػا يػػاء هػػدغًها، فصػػار ُقِسػػّيًا، فكسػػر القػػاؼ إتباعػػًا لهػػا بعػػدٌا فصػػارت: ِقِسػػ
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( إلخ[ ا ألًفا، فمه ا لـ  ؛قولً: ]كػ)أ ي س  ٍَ أؼ: فإف  كجكَد َتَحرُِّؾ الياِء كاىفتاِح ها قبمٍا ُهقتٍض ِلَقْمِب
ًِ بغِٓر هاىٍع فكأّىٍـ لّها قَ  ٚ  َلِزـَ َتَخمُُّف الُهقتضْ عف هقتضي َمُبكا َتَرُككا ُتقَمْب َدؿ  عمِ أف  فيً َقْمًبا كا 

عمِ حاِلٍا ىظًرا إلِ أّىٍا لـ تُكْف فْ اٖصِل ِبَصَدِد اٚىقِٛب؛ ٖى ٍا لـ تُكْف هسبكقًة بحرٍؼ  (1)الياءَ 
. (3)فْ هعرِض اٚىقِٛب عمِ تقدٓرؼ  (2)هفتكٍح بخِٛؼ )ىَأ( إذ ياؤي ًِ  القمِب كعدِه

ى ح  لي إلى آخري قولً: ]وس 
ُي: أف  القمَب الذؼ الكٛـُ فيً إه ا أْف َيْهَىَع إشارٌة إلِ سؤاٍؿ تقدٓرُ  [(4)

ًُ استكاُء )ىاَء( َهَع )َأِيَس( فْ اٚىقٛب؛ فُيقاُؿ: (6)ألًفا أك ًٚ  (5)اىقَٛب حرِؼ العم ةِ  ، فإْف لـ ُيهىْع فالكج
؛ فيقاؿ: )ىاءَ (9)قٓل (8)، كها(7))آس( ًِ ها فْ َعَدِه ًُ استكاٌؤ ْف ُهِىَع فالكْج ( كها قٓل: )َأِيَس(، : )ىاَء( كا 

 ُيقاُؿ: )َسَىَح لْ َرأٌؼ(؛ أؼ: ُعِرَض.

                                                                                                                                                                      

( فػػْ جهػػع )قػػكس(، = ّْ )ِفِعٓػػل(. كفػػْ ا٘ىصػػاؼ فػػْ هسػػائل الخػػٛؼ بػػٓف الىحػػكيٓف البصػػريٓف كالكػػكفٓٓف )ِقِسػػ
يَة ٚجتهاِع الكاكيف كالضهتٓف؛ فصار ُقُسْكك؛ فأبػدلكا كاٖصل أْف يُ  قاَؿ فْ جهعٍا: )ُقُككس(؛ إّٚ أّىٍـ قَمُبكا كرٌا

الثاىيػُة التػْ  هف الضهة كسرة؛ ّٖىٍـ ليس فْ كٛهٍـ اسـٌ هتهكٌف فْ آخري )كاك( قبمٍا ضهة؛ فاىقمبػِت )الػكاُك(
ة زائػدة فمػـ يعتػد بٍػا كهػا لػـ يعتػد بػاٖلف فػْ ِكَسػاء كرداء ٌْ ٚـ ياء؛ ٚىكسار ها قبمٍا؛ ٖف الكاك اٖكلػِ هػد

ٖىٍػػا لهػػا كاىػػت زائػػدة صػػار حػػرؼ العمػػة الػػذؼ ٌػػك الػػٛـ فػػْ كسػػاء كرداء كأىػػً قػػد كلػػْ الفتحػػة كهػػا كلٓتػػً فػػْ 
َعًصِ كَرًحِ؛ فكها كجب قمبً فْ عًصِ كرًحػِ ألفػا لتحركػً كاىفتػاح هػا قبمػً، فكػذلؾ ٓجػب قمػب الػكاك الثاىيػة 

ذا اىقمبػػػت الػػػكاك الثاىيػػػة كجػػػب أف تقمػػػب الػػػكاك التػػػْ قبمٍػػػا يػػػاء ٌٍىػػػا يػػػ اء ٚىكسػػػار هػػػا قبمٍػػػا؛ فصػػػار: ُقُسػػػكٌؼ، كا 
لكقكعٍػا سػاكىة قبػل اليػػاء؛ ٖف الػكاك كاليػاء هتػِ اجتهعتػػا كالسػابق هىٍهػا سػاكف كجػػب قمػب الػكاك يػاء، كُجِعمػػت 

(. اىظػػر: الجرجػػاىْ: عبػػد القػػاٌر، الهفتػػاح  ّْ (، كاٖىبػػارؼ: أبػػك 105فػػْ الصػػرؼ )صيػػاء هشػػددة فصػػار )ُقِسػػ
 (.2/671البركات، ا٘ىصاؼ فْ هسائل الخٛؼ )ج

 ( )ثـ الياء(، ساقطة فْ )ـ(، ك)ط(.1)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )ىاَء(، )آدر( أىً.2)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )تقدٓر(.3)
 ( فْ )ـ( ك)ط(: )إلِ آخر(.4)
 ( )العم ِة(، ساقطة فْ )ؾ(.5)
 اىقٌٛب عمِ تقدٓر: حرِؼ العم ِة ألفًا أك ٚ(. ( فْ )ط(: )أْف ُيهىعَ 6)
 ( فْ )ط(، ك)ـ(: )أاس(.7)

 .(162اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (8
 ( فْ )ـ(: )كها يقاؿ(.9)
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ى اء((1)قولً ً  استواء  ىاء  بػ)  : ]فالوج
ه ع  أ ي س   (2)

ًُ إْف كاَف هاِىعًا فٛ ُبد  أفْ  ؛[(3) ٖى 

                                                           

 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: إلِ َهْكِضِع )العِٓف(.1)
ًُ عمِ كزف: )َفَمَع َيْفَمُع(، هقمكب هف )2) ًُ هشػتق  هػف )الىػأؼ(، كالفعػل هىػً: )ىػأػ ( )ىاَء ٓىاُء(؛ فإى  َىَأػ َْٓىَأػ(؛ ٖى ػ

ـَ أى ٍـ ىقمكا الٛـ إلِ هكضع العٓف، كالعٓف إلِ هكضػع الػٛـ. ركػف الػدٓف، شػرح  ك المغة الكثٓرة؛ َفُعِم ٓىأػ(، ٌك
 (.1/185الشافية )ج

ـُ َبعػػِض أحػػُرِؼ الَكِمهػػِة عمػػِ َبعػػٍض، دكف تغ3) ٓٓػػر فػػْ هعىاٌػػا. كأكثػػُر هػػا يكػػكف فػػْ ( القمػػب الهكػػاىْ: ٌػػك َتقػػدي
، ىحػػػك: )أِيػػػَس(، ك)جػػػاٍي(. فػػػكزُف )َأِيػػػَس(: )هقمػػػكب )َٓػػػِئَس(: )َعِفػػػَل(، ك)َىػػػاَء )هقمػػػكب )َىػػػَأػ(:  الَهٍُهػػػكِز كالُهعتَػػػلِّ
 ًُ : بػػأهكر خهسػػة: اٖكؿ: )اٚشػػتقاؽ(: كػػػ)َىاَء(؛ فهصػػدُرُي )الَىػػأؼ( دلٓػػٌل عمػػِ أى ػػ ُّْ  )َفَمػػَع(. كيعػػرؼ القمػػُب الهكػػاى
ة(، ك)كجاٌة( دلٌٓل عمِ أف  لفػع )جػاٍي(  ٍَ (، ك)ِكْج ًٍ َهقمكُب )َىَأػ(، ككْزُىً )َفَمَع(. ككذلؾ: )جاٍي(؛ فإّف ُكُركَد )َكْج
(، ككزُىػً )َعَفػل(. كالحػادؼ: هقمػكب هػف )كاحػد(؛ ٖف  )الحػادؼ(، ك)الكاحػد(، ك)التكحٓػد(. الثػاىْ:  ًٍ َهقمكُب )َكجػ

ك تحريػؾ اليػاء، )التصحيح(: هع كجكد ُهكِجب ا٘ عٛؿ، كها فْ )َأِيَس(، فِإّف تصحيحً هع كجكد الهكِجب، ٌك
كاىفتػػاح هػػا قبمٍػػا، دلٓػػل عمػػِ أىػػً هقمػػكب )ٓػػِئَس(، فيقػػاؿ: )َأيػػَس( عمػػِ كزف )َعِفػػَل(. كُيعػػَرُؼ القمػػُب ٌىػػا أيًضػػا 

ك )الَيأس(. الثالث: )ُىْدَرة اٚستعهاؿ(: ىحك: )آراـ، كآُدر(: جهع )ِرْئـ ، كدار(؛ فإىٍهػا أقػل اسػتعهاٚ بأصمً، ٌك
ـَ أف  )آراًهػػا(  ػػك )أرآـ، كأدؤر(، ٌػػك اٖصػػل َفُعِمػػ ، ٌك ًٚ َْٖكَلِ أْف ُٓجعػػَل هػػا ٌػػك أكثػػُر اسػػتعها هػػف )أرآـ كأْدُؤر(؛ فػػا
ؼ عمػِ كزف )أعفػاؿ(، ٚ )أفعػػاؿ( كأف  )أدؤًرا( عمػِ كزف )أْعُفػل(، ٚ )َأْفُعػػل(. كِلَقاِئػٍل أْف َيقػكَؿ: ٌػػذا القسػـ كالػػذ

ػػك: )الػػرِّْئـ، كالػػدار، كاليػػأس(. كيهكػػف أْف  ًُ ُيْعػػَرُؼ القمػػُب فٍٓهػػا بأصػػمٍها، ٌك قبمػػً راجعػػاف إلػػِ القسػػـ اٖكؿ؛ ٖى ػػ
؛ ٖف  الهعػػر َؼ ٌٍىػػا  ًِ ًِ كِبِقم ػػِة اسػػتعهاِل ػػا ِبَصػػْحِة ُحػػُركِؼ ِعم ِتػػ ٍَ ُٓجػػاَب عىػػً بػػأف  هعرفتٍػػا بأصػػمٍا ٚ يهىػػُع هعرفَت

أهػاراٍت كثٓػرٍة عمػػِ شػٍْء كاحػػٍد. الرابػع: )أف ٓترت ػب عمػػِ عػدـ القمػب كجػػكد ٌهػزتٓف فػػْ  أهػارٌة، كيجػكُز اجتهػػاعُ 
الطرؼ(. كذلؾ فْ كل اسـ فاعل هف الفعػل اٖجػكؼ الهٍهػكز الػٛـ، كػػ)جاٍء( ك)شػاٍء(، فػِإف  اسػـ الفاعػل هىػً 

ًِ ألًفا، أُِعل   ًِ )ٌهػزًة(، فمػك  عمِ كزف فاعل(. كالقاعدة أّىً هتِ أٌِعل  الفعُل بقمِب عِٓى اسـُ الفاعِل هىً، بقمب عِٓىػ
لـ ىقػل بتقػديـ )الػٛـ( فػْ هكضػع )العػٓف(، لػـز أف ىىِطػق باسػـ الفاعػل هػف )جػاٍء( )جػاِئْ( بٍهػزتٓف؛ كلػذا َلػِزـَ 
( بػػكزف )ِفػػاِلع،( ثػػـ ُيعػػلُّ إعػػٛؿ )قػػاٍض(؛   ْ القػػكُؿ بتقػػديـ الػػٛـ عمػػِ العػػٓف، دكف أف تقمػػب ٌهػػزة، فتقػػكؿ: )جػػائ

اُؿ: )جاٍء( بكزف )فاٍع(. الخاهس: )أف ٓترتب عمِ عدـ القمب هىُع الصػرِؼ دكف هقػتٍض(، كػػ)أشياِء(، فإىىػا َفُيق
 ًّٚ َْ ِإ ػػ

ٌِ لػػك لػػـ ىقػػل بقمبٍػػا، لػػـز هىػػُع )أفعػػاٍؿ( هػػف الصػػرؼ دكف هقػػتض، كقػػد كرد هصػػركًفا. قػػاؿ تعػػالِ:﴿ِإْف 
ُْٓتُهكٌَا﴾ ]الىجـ:  َهت الٍهزة التْ ٌػْ الػٛـ  [ فىقكؿ: أصل )أشياء(23َأْسَهاٌء َسه  )شْيَأاء( عمِ كزف )فْعَٛء( ُقدِّ

فْ هكضع الفاء فصار )أشياء( عمػِ كزف)َلْفَعػاَء(، َفهىعٍػا هػف الصػرؼ ىظػًرا إلػِ اٖصػل، الػذػ ٌػك )َفْعػٛء( 
ػك الهختػار. اىظػر:  ٚك شؾ  أف  )فعَٛء( هػف هػكازيف ألػف التأىٓػث الههػدكدة؛ فٍػك ههىػكع هػف الصػرؼ لػذلؾ، ٌك

 (.15(، كالحهٛكؼ، شذا العرؼ فْ فف الصرؼ )ص1/188ركف الدٓف، شرح الشافية )ج



282 
 

ـُ اٚىقِٛب فْ )جاٍي(؛ ًُ َعَد ًُ ٓمزـُ هى ٖف  ِعم َة  َٓىقِمَب فْ )َأِيَس(، قٓل: فْ الجكاب اٖكؿ ىظر؛ ٖى 
ًُ، كفْ الجكاِب الثاىْ  ، لكف  الكاقَع خُٛف ًِ َىَظٌر؛  -أيضاً -اٚىقِٛب لـ يكْف عمِ تقدِٓر القمِب، كَعَدِه

ًُ أْف يككَف َىْحَك )َصَِٓد، كَعِكرَ  ًُ ٓمزـُ هى ٖى 
(1) ًُ َْٖكَلِ فْ الجكاب أْف ُيقاَؿ: )إى  ( هقمكبًا، كليس كذلؾ. كا

ًُ )ىَأػ( ثـ ُقِمَبْت اٖلُف إلِ َهْكِضِع العِٓف فٛ اىقَٛب قْمُب الياِء ألفاً  (، أك ٚ ٚىفتاح ها قبمٍا؛ ٖف  أصَم
؛ ٖف   ِّْ ُّْ إٚ َقْبَل القمِب الَحْرِف فيً بعَد القمِب حتِ َِٓرَد ا٘ٓراد الهذككر، ٚ يقاؿ: ٚ يقمُب القمُب الهكاى

ِّْ َأْصٌل؛ ّٖىا ى ـَ القمِب الَحْرِف ًُ )أدؤر( ُقمَبِت )الكاُك( َعَد ًُ َهىُقكٌض بػ)آدر(؛ فإف  أصَم هىُع ذلؾ هَع أى 
ـ  ُقِمَبِت )الٍهزُة( إلِ َهْكِضِع )العِٓف(.  )ٌهزًة(، ُث

ـَ هه ا هر   قولً: ]وجوابً هف وجٍيف[ َها ُعِم ٍُ ِل تقريُر َأك 
ًُ الفرُؽ بٓف )ىاَء، كآِيَس( بها  (2) كحاصُم

فْ )َأِيَس( أف  فْ )الجاِي( قمبًا كاىقٛبًا هَع  (3)ٌها لكى ً ٓرد حٓىئٍذ عمِ الصحيحذكر؛ فٛ ٓمـز استكاؤ 
ك حاصُل الجكاِب الثاىْ،  ًِ كأْصِل )َأِيَس( َفُْٓدَفُع بأف  العٛهَة ٚ ٓجُب اىعكاُسٍا ٌك َفْقِد الِعم ِة فْ أصِم

ىٍها ليس لً ِفْعٌل بهعىاي َيْصُمُح أْف يككَف ب/عمِ طردي )َعِكَر(، ك)َصَِٓد(؛ ٖف  كاحدًا ه15/ؽ ٚك ٓرد
ًٛ لً َفَتَعٓ َف القكُؿ بشذكذٌا، كسيأتْ قريًبا ها ٓكضح ٌذا .  أص

[(4)قولً ـ  العكس  م ز  ـِ اٚىقِٛب كها فْ ىاَء ََٓىاُء(. ؛: ]وال ي  ًٛ عمِ عد  أؼ: القمُب ليس دلي
أف  هجرَد ِقم ِة اٚستعهاِؿ ٖهارة السهاع  الهرادُ  ليس [(6): ]الرابع قمة استعهاؿ الهقموب(5)قولً
ًٚ هف أخر أهارُة ككِف (7)عمِ القمب ًِ أْف يككَف أحُد الى ْظهَِٓف أقل  استعها ، بِل الهراُد كها أشاَر إلي

                                                           

( )ا٘بػداؿ(: )إبػداؿ اٖلػف هػف أربعػة أحػرؼ: )الػكاك كاليػاء كالٍهػزة كالىػكف(، ا٘بػداؿ فػْ )اليػاء، كالػكاك(: ػهتِ 1)
ـَ كبػاَع كَدَعػا كَرَهػِ(، ّٛـ(، إّٚ  تحركتا كاىفتح ها قبمٍها ُأبدلتا ألفًا، فػْ ىحػك: )َقػا ػا هػف الهعتػل )العػٓف كالػ كغٌٓر

(، ككػذلؾ فػْ: )اْجتَػَكركا كاْعتَػَكركا(، ٖىٍهػا فػْ هعىػِ َتَجػاَكركا  فْ )َصَِٓد كَعِكَر(؛ ٖى ٍها بهعىِ: )ِاْصََٓد كاْعَكر 
اس(، كَتَعػػاَكركا(. كأهػػا الٍهػػزة: فهتػػِ سػػكىت كاىفػػتح هػػا قبمٍػػا أبػػدلت ألفػػًا فػػْ ىحػػك: )رأس( )راس(، ك)فػػأس( )فػػ

كفْ )اقرأ( )اقرا(، كفْ ىحك: )آدـ كآهف(؛ ٚجتهػاع الٍهػزتٓف. كأّهػا الىػكف(: فقػد أبػدلت ألفػًا فػْ حػاؿ الىصػب، 
ىحك: )رأٓت زيدا(، ك)كّمهت بكرا(، ككذا فْ أهر الكاحد بالىكف الخفيفة إذا اىفتح ها قبمٍا، فْ ىحػك: )اضػِربا(، 

َعْف ِبالى اِصػػَيِة(، ِإذا كقفػػت قمػػت: )َلَىْسػػَفَعا(. ككػػذا هػػف ىػػكف )ِإَذْف(، ٓريػػد ٓريػػد: )اْضػػِرَبْف(، قػػاؿ هللا تعػػالِ: )َلَىْسػػفَ 
)ِإذا(. كذكػػر ذلػػؾ ابػػف عصػػفكر أف  الكقػػف عمػػِ ىػػكف )إذْف( ٓبػػدؿ فيػػً الىػػكف ألفػػًا، تقػػكؿ: )أزكرؾ إذا(، تريػػد: 

ع فػْ التصػريف (، كابػف عصػفكر، الههتػ92)إذْف(. اىظػر: الجرجػاىْ: عبػد القػاٌر، الهفتػاح فػْ الصػرؼ )ص
 (.1/459)ج

(2.)  ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )ها هر 
 ( فْ )ـ(: )عمِ التصحيح(.3)
 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: ]كها فْ ىاء ٓىاء(.4)

 .(163اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (5
 ( فْ )ؾ(: )الهثمكب(.6)
 ( )عمِ القمب(، ساقط فْ )ـ(، ك)ط(.7)
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)  ك)أدر( فإّىً لّها قل  استعهاُلٍها بالقياس إلِ (1)اٖكِؿ هقمكبًا عف الثاىْ عىَد اّتحاِد هعىاٌها كػ)أـر
 ُْ ـُ( بكسر الراء، كسككِف الٍهزِة أك الياء: )الظ ْب ْئ ـَ أىٍها هقمكباف عىٍها، ك)الرِّ )أراـ(، ك)أدكر( ُعِم

 البياِض(. (2)الخالُص 

إشارٌة إلِ ها ُيقاُؿ إف  حاِصَل الُكلِّ راجٌع إلِ أهٍر  قولً: ]ورجوع ٌذي األقساـ إلى األوؿ[
ك اٚشتقاُؽ فمك ُذِكَر كحَديُ  ها فْ شرح الشريف كاحٍد ٌك  – (3)لـ ٓرد عميً شْء، كالجكاب كاضح ٌك

ِة القمِب  (4)-رحهً هللا–، كقد سمَؾ ابػػُف هػالػػٍؾ -أيضًا  ـِ طريقًا أخرػ؛ فقاؿ: عٛهُة ِصح  فْ ٌذا الهقا
ككُف أحِد التأليفٓف فايقًا لٕخر ببعض كجكِي الت صريِف كها فاَؽ )ٓئس أيس( بقكلٍـ لمكثٓر اليأس: 

ًَ كجاًٌة؛ فٍك كجيً(، كلـ ٓبىكا هف لفع ) ًُ الجاَي( بقكلٍـ: )َكِج ُٓككُس دكَف َأُٓكس(. ككها فاَؽ )الكج
ًٛ، ٚك كصفًا، ككها فاَؽ )ىأؼ ىاَء( ، كفاؽ )شكايُع (6)بقكلٍـ فْ الهصدر: )ىأؼ دكف ىئ( (5))الجاي( فع

( بقكلٍـ: )شاَع يشيُع؛ فٍك يشيعُ  َْ شكاع
ِ يشَعِ فٍك شاٍع(، قاؿ: فإْف تساكػ (، كلـ يقكلكا: )شع(7)

الهثاٚف فْ اٚستعهاِؿ كالتصريِف فٍها لغتاف، كليس أحُدٌها هقمكبًا هف أَخِر. ىحك: )جذب كجبذ(؛ 
 . (8)كاضح فإف جهيع تصاريفٍها جاء عمٍٓها. اىتٍِ، كها ذكري الهصىف

جكاب عف سؤاؿ هقدر تقدٓري أْف ُيقاَؿ: يهكُف البياُف فْ ٌذي  : ]ورجوع ٌذي األقساـ[(9)قولً
ِٚئِل. ك الهصدُر فٛ حاجَة إلِ ٌذي الد  ـِ ُكمٍِّا باٖصِل ٌك  اٖقسا

ل  إعالؿ  (10)قولً : ]ف أ ع 
ـ  ُيحذُؼ الياُء؛ ٚلتقاِء  ؛ق اٍض[ (11) ًِ لمثَِّقِل، ُث أؼ: ُيحذُؼ َضهًُّة ياِئ

 لساكىٓف. ا

                                                           

 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )أرآـ(.1)
 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )الخاص(.2)
 (.1/188( ركف الدٓف، شرح الشافية )ج3)
 ليست هكتكبة فْ )ؾ(، ك)ط(. -رحهً هللا -( 4)
 ( فْ )ـ(: )ىاء ىأؼ(.5)
 ( فْ )ـ(: )ىأؼ دكف شْ(.6)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )شايع(.7)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )أكضح(.8)
 .( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: ]إلِ ٌذي الدٚئل(9)

 .(164اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (10
 ( فْ )ؾ(: )إعٛلً(.11)
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ـِ  ؛: ]إذ لو لـ ت قمب  الىقمبت  الياء  ٌهزًة[(1)قولً ّٖف كل  ياٍء أك كاٍك إذا كقعتا بعَد ألِف اس
ًُ َكَجَب قمُبٍها ٌهزًة.  الفاعِل، كقْد أُِعل  ِفْعُم

رٍد اْعُتل   ؛الياء  ٌهزًة[ (2)]ال بقمب أ/:16/ؽ قولً ـِ الفاعل هف ثٛثْ ُهج  ا عَٓف اس ٍَ  أؼ: لككِى
ًُ كها فْ )بايع كسآر(.  ِفْعُم

ذَاذًا َورِيْيًا﴿كها فْ قكلً تعالِ:  : ]في داري وهستٍزيوف وريا[(3)قولً
َ
َُ أ ْحَص

َ
ًْ أ ُْ﴾(4)  

ك الهىظُر، كالٍٓئُة: )ِفْعٌل( بهعىِ (5)قاؿ فْ الكشاؼ : قرغ عمِ خهسة أكجً: )رئًيا(، ٌك
: )راء فْ رأػ(، ك)ريا( عمِ قمب الٍهزِة ياًء )هفعكؿ( ِهْف )رأُٓت(، ك)ريئا( عمِ القمب، كقكلٍـ

هف قكلٍـ: )رياف هف الىعيـ(، ك)ريا( عمِ حذؼ  (6)كا٘دغاـ أك هف )الرؼ( الذؼ ٌك الىعهة كالت َرفة
ا عمِ الياِء الساكىِة  (7)الٍهزة رأساً  ٍَ لقاِء حركِت ًِ كا  ك )ريئا( بحذؼ ٌهزِت ككجًٍ أْف ٓخفَف الهقمكُب ٌك

ك الجهُع؛ ٖف  )الزؼ( هحاسُف هجهكعٌة. كالهعىِ: )أحسُف ِهْف  (8)شتقاقً هف )الزؼ(قبمٍا، ك)زيا( كا ٌك
ِء(  . ض.(9)ٌٚؤ

] فّ ف ت  (10)أؼ: بقمبٍا ياًء أثبتت الياُء؛ أؼ: بدكف  ؛قولً: ]فإىٍا إذا خ 
دغاـٌ   ِف كا  َلْٓ إعٛؿ فْ اٖك 

ـِ اٚعتداِد بال ـُ هف ال  فْ الث اِلِث عمِ اْٖفَصِح بىاًء عمِ َعَد مْبِس، كالتخفٓفُ عارض هع ها َْٓتَبُع ا٘دغا

                                                           

 ( ساقط فْ )ـ( إلِ قكلً: ]كجب قمبٍها ٌهزة(.1)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )ٚىقمبت(.2)
ء. ض(.3)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )أحسف هف ٌٚؤ

 [.74]هريـ: (4)
 (.38-3/37الزهخشرؼ، الكشاؼ )ج(5) 

كصػػػبْ هتػػػرؼ إذا كػػػاف هػػػىعـ البػػػدف هػػػدلٛ، كالهتػػػرؼ الػػػذؼ أبطرتػػػً الىعهػػػة، كسػػػعة العػػػيش.  ( الترفػػػة الىعهػػػة،(6
رؼ، تٍذٓب المغة )ج   (.14/193اٌٖز

 (.21/561( الرازؼ، تفسٓر الرازؼ )ج(7
 .(165اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (8
 (.21/561( الرازؼ، تفسٓر الرازؼ )ج(9
بدكف سبب(، الرأؼ: هرفكضػة، السػبب: لػدخكؿ حػرؼ الجػر )البػاء(،  ( )بدكف(: الجذر: دكف، هثاؿ: )غضب10)

عمِ الظرؼ )دكف(. الصكاب كالرتبة: )غضػب دكَف سػبب( ]فصػيحة[، ك)غضػب هػف دكف سػبب( ]فصػيحة[، 
ك)غضػب بػدكف سػبب( ]صػحيحة[. التعمٓػق: الفصػيح اسػتخداـ )دكف( فػْ التعبٓػر السػابق إّهػا هػف غٓػر حػػرؼ 

كيهكف تصحيح سبقٍا بحرؼ الجر الباء إهػا عمػِ تفسػٓر )دكف( بػػ)غٓر( أك )ٚ(، أك جّر، أك هسبكقة بػ)ِهْف(. 
د تؤيد ذلػؾ. كهػا كردت أهثمػة أخػرػ لػبعض الهتػأخريف  استىاًدا إلِ ها كرد فْ الهعاجـ القديهة هف أهثمة كشكٌا

ا. عهر، هعجـ الصكاب المغكؼ )ج  (.1/178فْ تكهمة الهعاجـ العربية كغٌٓر
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ا، كفْ ٌهزِة )دارغ( ٍَ ا، كاىكساِر ها َقْبَم ٍَ ًٛ شاذ ، كالقياُس  (1)الهذككُر فْ ٌهزِة )رئيا( قياٌس ِلُسُككِى كص
ـْ كاٖخفػػِش ٓ ٍُ ا ياًء فٍٓا الػػتسػػػٍػػػٓػػُل بٓف بٓف، ككذا فْ ٌهزِة )هستٍزئكف( عمِ اٖشٍِر. كبعُض ٍَ جعُم
ك الدفع. ك)الرءؼ( الهىظر  (2)َهْحَضًة، كالتهثُٓل عمِ رأيً )دارؼ( بداؿ هٍهمة اسـ فاعل هف )الدرء( ٌك

ك )ها رأتً العٓف هف حاؿ حسىة(.  هف )رأٓت(، ٌك

[(3)قولً ًِ هىزلَة  ؛: ]إف  كاف  القمب  واجبًا فاإلعالؿ  واجب  ًٛ لذلؾ العارِض ِلُمُزكِه أؼ: تىزي
ك كاِضٌح. اٖصِل،  ٌك

] ٌك القياُس عىد الىحكيٓف فْ كل ثاىية ٌهزتٓف اىكسرت،  ٌذا قولً: ]وقمب  الٍهزة  ياًء واجب 
قالكا: ٚك ٓجكز فٍٓا الػػتسػػػٍػػػٓػػل؛ ٖف  فيً هٛحظًة لمٍهزة؛ فٓمَزـُ هىً الجهُع بٓف الٍهزتٓف
، كسيأتْ (4)

ا جهيعًا.  ذلؾ فْ بابً، كأىً قد َصح  عف الػػػفػػػراء ٍَ ا، كتخفيُف ٍَ  تسٍُٓم

لقائل أف يقكؿ: ىقل حركة الهيـ لٙدغاـ كاجب؛  قولً: ]والحركة العارضة غير هعتدٍّ بٍا[
ـْ ُيعتد  بٍا كها اْعُتد  بالياء الهبدلِة ِهَف الٍهزة فْ ) ـَ َل جاءؼ( عمِ هذٌب فٍْ حٓىئٍذ عارضة ٚزهة، فِم

ا. كها ٚ ٓخفِ. (5) سػػٓػػبػػكيػػً ٍَ  عمِ ها سبق؟ كليست الحركة فْ )أخشِ هللا(، كىحِكِي هثَم

                                                           

العػػدك الهبػػادػء. ك)الػػدارؼ(: القريػػب، كفػػْ لسػػاف العػػرب: )الغريػػب(. كَدَرَأ الَبِعٓػػُر َٓػػْدَرُأ ُدُرءًا، فٍػػك ( )الػػدارػء(: (1
ػرؼ، تٍػذٓب المغػة )ج ُري، ككِذلَؾ اُْٖىَثِ بغٓر ٌاٍء. اىظػر: اٌٖز ٍْ (، كابػف سػٓدة، الهحكػـ 14/111داِرغ: َكِرـَ َظ

 (.1/73(، كابف هىظكر، لساف العرب )ج9/374)ج
ؤاء(: ُحسػف الهىظػر. كالَهػرآة عاهػة: الهىظػر، حسػًىا كػاف ( ك(2 ؤاء كالهرآة(: الهىظر. كقٓػل: )الػرِّْءُؼ كالػرُّ )الرِّْءُؼ الرُّ

 (.10/341أك قبيًحا. كابف سٓدة، الهحكـ )ج
 .(166اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (3
؛ فقػػػاؿ ابػػف الحاجػػػب: ٌػػذا القػػػكؿ هػػىٍـ غٓػػػر ( إف الىحػػاة قػػػالكا: )إف  قمػػَب الٍهػػػزِة يػػاًء( فػػػْ ىحػػك: )أيهػػػة( هم(4 تػػـز

صػػحيح؛ ٖىػػً ثبػػت فػػْ القػػراءات السػػبع تسػػٍٓل ٌػػذي الٍهػػزة؛ أؼ: جعمٍػػا بػػٓف بػػٓف، كتحقيقٍػػا، كالقػػراءات السػػبع 
ف قمىا: إىٍا ليست بهتكاترة فٛ َأَقل  هف أف تكػكف أخبػار آحػاد، عػدكؿ فػْ قبػكؿ المغػة عػىٍـ. كأجٓػب  هتكاترة، كا 

ػك ٚ عىً بأف هراد ال ىحاة بأف قمب ٌػذي الٍهػزة يػاًء همتػـز أىػً قيػاس، كهػا خالفػً شػاذ  ُيْحَفػُع ٚك ُيقػاُس عميػً، ٌك
ٓخالف هجْء خٛفً فػْ القػراءات السػبع؛ لجػكاز أف يكػكف شػاذًّا هخالًفػا لمقيػاس. قػاؿ الزهخشػرؼ فػْ الكشػاؼ  

هػػة(؟ قمػػت: ٌهػػزة بعػػدٌا ٌهػػزة بػػٓف بػػٓف؛ ( هػػف سػػكرة )التكبػػة(: "فػػإْف ُقْمػػَت: كٓػػف لفػػع )أئ12عىػػد تفسػػٓري )أيػػة:
ف لػػـ تكػػف بهقبكلػػة عىػػد البصػػريٓف. كأهػػا  أؼ: بػػٓف هخػػرج الٍهػػزة كاليػػاء. كتحقٓػػق الٍهػػزتٓف: قػػراءة هشػػٍكرة، كا 
التصريح بالياء فميس بقراءة، ٚك ٓجكز أف تككف قراءة، كهف صرح بٍا فٍك ٚحف هحرؼ" . كقاؿ ابف الجزرؼ 

ا عمِ كٛـ الزهخشرؼ الس ذي هبالغة هىً، كالصحيح ثبكت كل هف الكجػكي الثٛثػة، أعىػْ: التحقٓػق، ردًّ ابق: "ٌك
ًُ، كهللا  ًٍ فػػْ العربيػػة سػػائٌغ َقُبكُلػػ أعمػػـ". اىظػػر:  -تعػػالِ  -كبػػٓف بػػٓف، كاليػػاء الهحضػػة عػػف العػػرب، كلكػػلِّ َكْجػػ

ٌػػ(، 833)ت(، كابف الجػزرؼ 2/711، كركف الدٓف، شرح الشافية )ج2/251ٌػ(، الكشاؼ، 538الزهخشرؼ)ت
 .1/375الىشر فْ القراءات العشر،

 (.5/96(، كالفارسْ، التعميقة عمِ كتاب سٓبكيً )ج4/289( اىظر: السٓرافْ، شرح كتاب سٓبكيً )ج5)
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حاصُل هعىاي أف  قمَب الٍهزِة ياًء هشركٌط با٘دغاـ فمك  [(2): ]وأها عف الثاىي فكذلؾ(1)قولً
ك ُهحاؿ.  َثَبتَ  ـِ ٓمزـُ تحقُُّق الهشركِط بدكف الشرِط ٌك  القمُب بدكف ا٘دغا

ُّْ  [عف أبي عميٍّ  ل  ق  ى  قولً: ]و   . كهفٍـك قكؿ (5) هذة سػػٓػػبػػكيػػًهف تٛ (4). كاف(3) ٌك الفارس
ًُ قد قالكا فْ )شاٍؾ( الفارسْ فْ  (7)هقمكب با٘جهاع هع أّىً ليس فيً اجتهاع الٍهزتٓف كا عٛلٓف (6)أى 
ًُ إْف لـ يكف هقمكبًا ٓمزـْ اجتهاُع ٌهزتٓف كا عٛلٓف فْ  كمهة؛ فبطريُق اْٖكَلِ أْف يككَف جاَء هقمكًبا؛ ّٖى

اف فْ الكمهة . ذاف هستكٌر  كمهة ٌك

                                                           

ك هحاؿ(.  1)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )بدكف الشرط ٌك
 .(167اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (2
ٌػ( الحسف بف أحهد بف عبد الغفار الفارسْ اٖصل، أبك عمْ: أحد اٖئهة 377 -ٌػ 288( أبك عمْ الفارسْ)(3

ٌػ( كتجكؿ فْ كثٓر هف البمداف. كقػدـ 307فْ عمـ العربية. كلد فْ فسا )هف أعهاؿ فارس( كدخل بغداد سىة)
دي، ٌػ( فأقاـ هدة عىد سٓف الدكلة. كعاد إلِ فارس، فصحب عضد الدكلة ابف بكيً، كتقدـ عى341حمب سىة)

فعمهػػً الىحػػك، كصػػىف لػػً كتػػاب: )ا٘يضػػاح( فػػْ قكاعػػد العربيػػة )فػػْ الىحػػك(. كيسػػهِ )ا٘يضػػاح العضػػدؼ(، 
)التكهمة( فْ الصرؼ، ثـ رحل إلِ بغداد فأقاـ إلِ أف تكفْ بٍػا. كػاف هتًٍهػا بػاٚعتزاؿ.  -أيًضا–كصىف لً 

ً(، ك)الشػعر(، ك)الحجػة( اٖكؿ هىػػً، كلػً شػعر قمٓػل. هػف كتبػػً: )التػذكرة( فػْ عمػـك العربيػة، ك)تعػػالٓق سػٓبكي
ر الىحػػػك(، ك)ا٘غفػػػاؿ فيهػػػا أغفمػػػً الزجػػػاج هػػػف الهعػػػاىْ(، ك)الهقصػػػكر كالههػػػدكد(،  فػػػْ عمػػػل القػػػراآت، ك)جػػػكٌا
ك)العكاهل( فْ الىحػك. كسػئل فػْ حمػب كشػٓراز كبغػداد كالبصػرة أسػئمة كثٓػرة فصػىف فػْ أسػئمة كػل بمػد كتاًبػا، 

، ك)الهسػائل البصػريات( أهػاٍؿ هىٍا: )الهسائل الشٓرازية(. ك)اله سائل العسكريات( ىسػبة إلػِ بمػدة عسػكر هكػـر
ألقاٌا فْ جاهع البصرة، ك)الحمبيات(، ك)البغداديات( ك لمفارسْ رسائل بخط أحهد بف تهػيـ بػف ٌشػاـ المبمػْ، 

ػػة اٖلبػػاء )ج615كتبٍػػا ببغػػداد سػػىة) فيػػات (، كابػػف خمكػػاف، ك 1/232ٌػػػ(. اىظػػر: اٖىبػػارؼ: أبػػك البركػػات، ىٌز
 (.2/179(، كالزركمْ، اٖعٛـ )ج12/369(، الذٌبْ، سٓر أعٛـ الىبٛء )ج2/80اٖعياف )ج

اف فْ الكمهة( .4)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( هف )كاف هف تٛهذة سػػٓػػبػػكيػػً(... إلِ قكلً: ]هستكٌر
 كيً كها سيأتْ؟( )كٓف ذلؾ؟ أـ قصد هف أىصاري، أك بالدراية ٚ بالركاية(، أك قصد عمِ هذٌب سٓب5)

ٍر. كتقػػدٓر السػػؤاؿ: )إف أصػػَل شػػاٍؾ: )شػػائؾ(: لتػػاـّ (6 ( قػػكؿ ابػػف الحاجػػب: )كشػػاؾ شػػاذ (: جػػكاب عػػف سػػؤاؿ هقػػد 
( هػع أف كاكي لػـ تقمػب ٌهػزة بػل حػذفت،  السٛح هف: شاكتىْ الشػككة، إذا دخمػت فػْ جسػدؼ، فٍػك هثػل )قػاـك

هػػف قػػاؿ: )شػػاٍؾ( بكسػػر الكػػاؼ ىقػػل العػػٓف إلػػِ هكضػػع كأىػػتـ قمػػتـ: إىٍػػا تقمػػب ٌهػػزة؟ كأجػػاب عىػػً بأىػػً شػػاذ، ف
الٛـ، ثـ أعمً إعٛؿ قاٍض، كهف قاؿ: )شاٌؾ( برفع الكاؼ حذؼ حرؼ العمػة الػذؼ ٌػك العػٓف؛ طمًبػا لمتخفٓػف 
ػػػك شػػػاِئٌؾ( بقمػػػب الػػػكاك ٌهػػػزة، هسػػػتعهل كثٓػػػر. ركػػػف الػػػدٓف، شػػػرح الشػػػافية  كجعمػػػً ىسػػػًيا هىسػػػيًّا، كاٖصػػػل: )ٌك

 (.2/772)ج
 فْ )ؾ(، ك)ـ(، ك)ط(.( ٌكذا (7
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ِّْ َرد  بعُضٍُ  هف إعالليف[ (1) قولً: ]لها يمـز عمى هذٌب سػػيػػبػػويػػً  بأف ـْ كٛـَ الفارس
( هف )حكيت( فإى ا ىقكؿ: )حّيا(، قاؿ: فقد تكالِ  (3)قد قاؿ: )إىا إذا (2) ب/ سػػٓػػبػػكيػػ16ً/ؽ ًٛ بىٓىا )َفْيَع

ًُ )حٓكؼ(؟ كقاؿ أبك سعٓد (4)ف؛ ٖفّ إعٛٚ : )الههىكع (5)عمِ الكمهة هف جٍة كاحدة؛ أٚ ترػ أف  أصَم
َف ال ٛـُ كالعُٓف جهيعًا هف جٍة  كاحدة فْ ا٘عٛؿ هثل ( إْف شوي : )هف جهع إعٛلٓف ٌك أْف ُتَسك 

ِف ال ٛـُ،  ْف ُسكَِّىِت العُٓف َفٛ ُتَسك  ُف، كا  ِف الَعْٓ (، كىحِكِي، كأّها إذا كاىِت العُٓف كػ)أيةُسكَِّىِت ال ٛـُ فٛ ُتَسك 
 ًٚ ذلؾ. اىتٍِ.  ، ُهط ِرًدا، كال ٛـُ ُتْعَتلُّ اعتًٛٚ آخَر ليس ِهْف ِجْىِس ذلؾ اٚعتِٛؿ فٛ َيْهَتِىعُ (6)ُتْعَتلُّ اعتٛ
 السهاُع. كقد بٓىُتً فْ )كتاب التعريف(. (7) هذٌُب سػػٓػػبػػكيػػً -أيضًا  –كِهه ا َقِكَؼ بً 

كيهِكُف أْف ُيعارَض بأف  إعٛلٓف إذا كاىا عمِ  [(9) : ]لها يمـز هف هذٌب سػػيػػبػػويػػً(8)قولً
 القياِس أْكَلِ هف إعٍٛؿ كاحٍد عمِ خِٛؼ القياِس.

ذا كاىوا قد ق م ب وا في شاٍؾ[ ُة البأِس. كقد َشاَؾ الر جُل ) قولً: ]وا  ْ شد  شاٍؾ(: هف الشككة، ٌك
ًُ. كفْ اسـ فاعمً  ُت ًُ كِحد   ثٛثة أكجً:ُيشاُؾ َشككًا؛ أؼ: ظٍرْت شككُت

 : )شائٌؾ( بالٍهزة عمِ هقتضِ القياس.أحدٌا

 : )شاٍؾ( كػ)قاٍض( عمِ تأخٓر العٓف إلِ هكضع الٛـ.الثاىي

 . (10): أْف ُيحذَؼ العُٓف هف غٓر اٚىقٛبالثالث

                                                           

 ( فْ )ؾ(: )س(؛ أؼ: )سػػٓػػبػػكيػػً(.1)
 (.4/408(سٓبكيً، الكتاب )ج2)
 ( )إذا( ساقطة فْ )ؾ(.3)
 ( )ٖف(، ساقطة فْ )ـ(.4)

ٌػ( الحسف بف عبد هللا بف الهرزباف السٓرافْ، أبك سعٓد: ىحكؼ، عالـ باٖدب. أصػمً 368 - 284( السٓرافْ)(5
رس( تفقً فْ عهػاف، كسػكف بغػداد، فتػكلِ ىيابػة القضػاء، كتػكفْ فٍٓػا. ككػاف هعتزليًّػا، هف سٓراؼ )هف بٛد فا

هتعفًفا، ٚ يأكل إٚ هف كسب ٓدي، ٓىسخ الكتب باٖجرة كيعيش هىٍا. لً )ا٘قىاع( فْ الىحك، أكهمػً بعػدي ابىػً 
الدريديػػة(، ك)شػػرح  ٓكسػػف، ك)أخبػػار الىحػػكيٓف البصػػريٓف(، ك)صػػىعة الشػػعر(، ك)البٛغػػة(، ك)شػػرح الهقصػػكرة

ػػػػة اٖلبػػػػاء )ص (، كابػػػػف خمكػػػػاف، كفيػػػػات اٖعيػػػػاف 227كتػػػػاب سػػػػٓبكيً(. اىظػػػػر: اٖىبػػػػارؼ: أبػػػػك البركػػػػات، ىٌز
 (. 2/195(، كالزركمْ، اٖعٛـ )ج1/130)ج

(6.)  ( فْ )ؾ(: )إعًٛٚ
ميقػػة عمػػِ (، كالفارسػػْ، التع4/201(، كالسػػٓرافْ، شػػرح كتػػاب سػػٓبكيً )ج3/472( اىظػػر: سػػٓبكيً، الكتػػاب )ج7)

 (.55/96كتاب سٓبكيً )ج
ىها لـ يعتبري لشٍرتً كسرعتً ض(.   8)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )كا 
 (.4/289( اىظر: السٓرافْ، شرح كتاب سٓبكيً )ج9)
ئػػث. ابػػف عصػػفكر، الههتػػع فػػْ التصػػريف 10) ٌث، فيحػػذؼ العػػٓف هػػف شػػائؾ ٚك ( هػػف العػػرب هػػف يقػػكؿ: شػػاٌؾ ٚك

 (.327)ص
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الهراد بأحد ا٘عٛلٓف إّها أْف يككَف قمَب الكاك  : ]لها جهعوا عمى الكمهة إعالليف[(1)قولً
ئؾ(؛ ٖىٍا بعد ألف فاعل كػ)قائل(. كبا٘عٛؿ الثاىْ قمب الٍهزة ياء لكقكعٍا هتطرفة ٌهزًة فْ )شا

بعد قمب الٍهزة إلِ هكضع الٛـ. كلفظُة )جهعكا( ُٓدؿُّ عمِ ٌذا )ظاٌرًا(، كأه ا الهراُد با٘عٛلٓف: 
ٌَُها قمُب  ـِ: أحُد  ٛ ا فْ الطرؼ. ا٘عٛٚف المذاف ٌها َبْعَد َقمِب الٍهزِة إلِ هكضِع ال ٍَ الٍهزِة ياًء؛ لُكُقكِع

ًُ لـ َيْعَتِبْر إعَٛؿ )قاٍض( فْ )جاٍء(  ُر أى  ٌِ ٚ   -أيضًا  –كالثاىْ: حذُؼ الياِء كها فْ )قاضْ(. كالظ ا كا 
ْمَزـُ عمِ هذٌِب سػػٓػػبػػكيػػً قاؿ: َٓ
ًِ. ض. ثٛثة إعٛٚت (2)  ًِ كسرعِت َرِت ٍْ ى ها لـ َيْعَتِبْرُي؛ ِلُش  ، ككذا ٌا ٌىا كا 

)ٌـ( هبتدأ ك)أكلِ( خبري. ك)الجهمة( جكاب )إذا(،  إلى آخري[ (4)قمبوا (3)قولً: ]فٍـ بأف
 جكاب )لك(. (5)ك)الباء(، هتعمقة بػ)َأْكَلِ(، كفْ: )بأف قمبكا(، ك)لزهٍـ(

ر  ألد أ[ د  ر( لمقمب، كفْ )أد ػ( لعدـ التقدٓر.الضه قولً: ]لو لـ ي ق   ٓر فْ )ُيَقد 

                                                           

 .(168آٌف، هجهكعة الشافية )صاىظر: ش( (1
 (.5/307السٓرافْ، شرح كتاب سٓبكيً )ج (2)
 ( فْ )ؾ(: )بابً(.3)
 ( عىد الجاربردؼ: )فٍـ بأف قمبكا فيها لك لـ يقمبكا لزهٍـ إعٛٚف أكلِ(.4)
 ( فْ )ـ(: )كلزهتـ(. 5)
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(1)عالهات القمب  
ؼ[ كعميً اَٖصحُّ . (2)هشِ عمِ ٌذا الشٓخ ىظاـ الدٓف قولً: ]وقيل: ٌو هتعمق بقولً: ي ع ر 

(: إشػػػارٌة إلػػػِ هػػػذٌػػػِب سػػٓػػبػػكيػػًفْ قكِؿ الُهصػػػَى ػػػفِ  ََٖصحِّ ب الػػػٓػػػزدؼ(3): )عمِ ا ًّ هف  (4)، كصػػػك  ُك
 .(5)الكجٍٓف

                                                           

العمػػة، كتشػػاركٍا فػػْ ذلػػؾ ا٘عػػٛؿ بالقمػػب: يكػػكف بػػٓف حػػركؼ  القمػػب الهكػػاىْ: ٌػػك حمػػكؿ حػػرؼ هكػػاف آخػػر. (1)
(( )لػػـؤ)الٍهػػزة أحياًىػػا، هثػػل: )قػػاؿ( )قائػػل(، ك)َجػػاَء( )َجػػاٍء(، ك)راَس( )َراٍس(،   (بئػػر(، ك)يقػػكؿ) (قٓػػل، ك)لػػـك

 ، ك)هصػابيح(، اٖلػف زائػدة عمػِ كزف )فعػل((قػاؿ( )قػكؿك) ،(بػاع( )بيػعك) ،(الهكهىػكف ( )الهؤهىػكف ك) ،(بٓر)
( )َفَعػػػَل(، بَ ذَ )َجػػػ، هثػػػل:  )فمػػػع(( العػػػٓف)هكضػػػع  (أف تجعػػػل )الػػػٛـ ك(. أبيحٓهصػػػ)عىػػػد التصػػػغٓر تقمػػػب يػػػاء 

رضػػػكاف دمحم، التهٍٓػػػد فػػػْ الىحػػػك  )عفػػػل(. )الفػػػاء( هكضػػػع ف(ك)العػػػٓ )لعػػػف(، (الفػػػاء)أك هكضػػػع  ك)َجَبػػػَذ( )َفَمػػػَع(.
 (.575كالصرؼ )ص

ّْ الىيسػابكرّػ، ىظػ850( الىظاـ)ت2) ٓف، كيقػاؿ لػً اٖعػرج: ٌػ( الىيسابكرؼ: الحسف بف دمحم بف الحسػٓف القهػ اـ الػدِّ
هفسر، لً اشتغاؿ بالحكهة كالرياضيات. أصمً هف )قـ( كهىشأي كسكىً فْ ىيسػابكر. لػً كتػب، هىٍػا: )غرائػب 
القرآف كرغائب الفرقاف(، يعرؼ بتفسٓر الىيسابكرػ، ك)لب التأكيل(، ك)شرح شػافية ابػف الحاجػب( فػْ الصػرؼ 

تعبٓر التحريػر( شػرح لتحريػر الهجسػطْ لمطكسػْ، ك)تكضػيح التػذكرة ، ُيعرؼ بشرح الى ظاـ، ك)-طبع فارس -
( لمسػػكاكِ)ت ػْٓخ ىظػاـ الػّدٓف)ت626الىصػٓرية(، كشػرح )ِهْفتَػاح اْلُعُمػـك ٌػػػ(: 833ٌػػ(. كلػيس الهقصػكد ٌىػػا: الش 

 ِ٘ ػػْٓخ سػػٓف الػػّدٓف، ا ػػْٓخ ىظػػاـ الػػّدٓف اْبػػف الش  ػػد بػػف ِعيَسػػِ السػػٓراهْ، الش  َهػػاـ اْلَعَٛهػػة يحٓػِ بػػف ُٓكُسػػف بػػف ُهَحه 
(، كخميفػػة، كشػػف الظىػػكف 2/346(، ك)ج1/525الهفػػىف الى ْحػػِكّؼ اْلَبَيػػاِىْ. اىظػػر: السػػٓكطْ، بغيػػة الكعػػاة )ج

(، كالبغػػػػػػػدادؼ: إسػػػػػػػهاعٓل، ٌديػػػػػػػة العػػػػػػػارفٓف 8/178(، ك)ج2/216(، كالزركمػػػػػػػْ، اٖعػػػػػػػٛـ )ج2/1021)ج
(، 6/748، فٍػػػػػػرس هخطكطػػػػػػات )ج(، كخزاىػػػػػػة التػػػػػػراث3/282(، ككحالػػػػػػة، هعجػػػػػػـ الهػػػػػػؤلفٓف )ج1/283)ج
 (.2/1527(، كهعجـ الهطبكعات العربية كالهعربة )ج70/826ك)ج

 (.4/378( سٓبكيً، الكتاب )ج3)
ٌػ(، شرح الشػافية لمخضػر 720ٌػ( هف أعياف القرف الثاهف لً شرح الشافية أتهٍا)720( الخضر الٓزدؼ)ت بعد4)

يـ بخٓت الٓزدؼ، تحقٓق: حسف أحهد العثهاف)زهٓل: دكتكرؼ كهش (، إشػراؼ أحهػد -حفظػً هللا –رفْ: د. إبرٌا
يـ بخٓت  ك أستاذ: دكتكرؼ كهشرفْ: د. إبرٌا (، يقػكؿ الهحقػق: كلسػت أعػرؼ -حفظػً هللا –هكْ اٖىصارؼ)ٌك

هف أخبار الٓزدؼ أكثر هف ٌػذا، كلقػد أعيػاىْ البحػث عػف ترجهتػً. )كالػذؼ أعيػا الشػٓخ الػدكتكر الهحقػق أعياىػا 
ـِ(. كقػد ذكػر ابػف جهاعػة أكثػر هػف هػرة شػرًحا ىسػبً لمٓػزدؼ،  فْ الحصكؿ عمِ أكثر هف ذلؾ ترجهة لٍذا الَعَمػ

: )الشػريف كالٓػزدؼ(، ففػْ إيضػاح الهكىػكف: )شػرح الشػافية، ٚبػف  ِْ هثل قكلػً: )فػْ شػرح الٓػزدؼ(، كفػْ شػرَح
فػْ اقتىػاء الحاجب، فْ التصػريف، لخضػر الٓػزدؼ(، أكلػً: )أحهػد هللا عمػِ أف كفقىػْ لصػرؼ ريعػاف الشػباب 

، الفػف: صػػرؼ، 71727ٌػػ(. كفػْ خزاىػة التػػراث: الػرقـ التسمسػمْ:720العمػـك كأداب... إلػخ( فػرغ هىػً سػػىة)
ٌػػ، 720عىكاف الهخطكط: شرح الشافية، اسـ الهؤلف: خضر الٓزدؼ، اسـ الشػٍرة: الٓػزدؼ، تػاريخ الكفػاة: بعػد

ـ الدكلػػػة: إٓػػػراف، اسػػػـ الهدٓىػػػة: هشػػػٍد، رقػػػـ ٌػػػػ، ]ىسػػػخة فػػػْ العػػػالـ[، اسػػػـ الهكتبػػػة: هشػػػٍد، اسػػػ8قػػػرف الكفػػػاة: 
، ]ىسػػخة فػػْ العػػالـ[، اسػػـ الهكتبػػة: دار الكتػػب الهصػػرية، اسػػـ الدكلػػة: هصػػر، اسػػـ 56، رقػػـ 12/17الحفػػع:

(، كخزاىػة التػراث، 4/38. اىظر: البغدادؼ: إسهاعٓل، إيضاح الهكىكف )ج2/61الهدٓىة: القاٌرة، رقـ الحفع: 
 (.38لٓزدؼ، شرح الشافية )ج/(، كا70/883فٍرس هخطكطات )ج

 (.1/134( الٓزدؼ، شرح الشافية )ج5)
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 ٓؤدؼ إلِ هذٌبٓف:  (3)ٖىً حٓىئذ [(2): ]ال يؤدي إلى هىع الصرؼ هف غير عم ة  (1)قولً

ا ٌ ه  ْرِؼ ِهْف َغِْٓر ِعم ٍة. : هذٌُب الكػسائػػػْأحد  ك هىُع الص   : ٌك

ر   ؼ إلِ  اءِ : هذٌُب الػػػفػػػر واآلخ  ـَ ِهْف ٌذا أف  َتْرَؾ الَقْمِب ُهطمقًا ٚ ُٓؤدِّ ك هىع الصرؼ ِبِعم ٍة؛ َفُعِم ٌك
ْرِؼ ِهْف َغِٓر ِعم ٍة؛ فكجَ  ََٖصحُّ هىٍها َهْىُع الص  ؼ إلِ أحِد هذٌبٓف. كا َب هىِع الّصرِؼ بغِٓر ِعم ٍة بل ُٓؤدِّ

( ُهتعمِّقًا  [أْف يككَف: )عمِ اَٖصحِّ [ٚك ٓجكُز أْف يككَف ُهَتَعمِّقًا  .بقولً: ]بأداء  ؼ  القمب   ؛بقولً: ]ي ع ر 
ًُ أْف ُيْعَرَؼ الَقمُب بها ٌك هذٌُب سػػٓػػبػػكيػػً ٚ  بالت أهُِّل. كحاِصُم ًُ لك لـ (4) ِلَها َبٓ ى ا، ٚك يظٍُر لؾ إ ؛ ٖى 

ٌُها: هذٌُب الكػسائػػػْ ـِ القمِب إلِ هذٌبٓف:  أحُد ِر الَقْمُب َأد ػ فْ َعَد . . كأَخُر: هذٌُب الػػػفػػػراءِ ُيَقد 
؛ ِلَها َِٓجُئ؛ إْف كاف هذٌُب سػػٓػػبػػكيػػً بالىسبة إلِ هذٌِب الػػػفػػػراءِ  كلكف  هذٌَب الكػسائػػػْ َأَصح   َأَصحُّ

 هىٍها.

أف يقكؿ: ىعـ. كلكْف هذٌُب  (6)الثاىْ أحد الهذٌبيف[ (5)قولً: ]بل الالـز حيىئٍذ هف
ًِ َساِقطٌ  الكػسائػػػْ َْٖخُذ بالراجح ُهَتَعٌِّٓف. كالهرجكُح َهَع هٛحظِت َها؛ كا ٍُ ؛  فَصح  بٍذا اٚعتباِر أرجُح

اِرِح: )لكْف ها ذكرىاُي أك ًٚ  ْرِؼ ِهْف َغِٓر ِعم ٍة، ككاَف فْ قكِؿ الش  إطُٛؽ )أداء( ترؾ القمِب إلِ َهْىِع الص 
 . (8)إشارٌة إلِ ٌذا اٚعتذارِ  (7)أْكَلِ(

ا ٌ ه  قولً: ] أحد 
ٌ ب  إليً سػػيػػبػػويػػً (9) ها ذ 

، كجهٍكر البصريٓف (11) ذٌَب إليً الَخمٓػػلُ  [(10) 
 . -اأيًض  –

                                                           

 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )هذٌب سػػٓػػبػػكيػػً أصح هىٍها(.1)
 .(169اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (2
 ، كتكرر ذلؾ هعً.    -حٓىئذ  –، ككأىً ٓختصر كمهة -ح  –( فْ )ـ( (3
 (.481-3/479بكيً )ج( السٓرافْ، شرح كتاب س4ٓ)
 ( )حٓىئٍذ هف(، ساقط هف )ـ(.5)
 ( فْ )ـ(: )لمثاىْ(.6)
 ( )أكلِ(، ساقطة فْ )ـ(.7)
 ( فْ )ط(: )اٚعتبار(، كفْ )ـ(: )اٚعتداد(.8)
 ( فْ )ـ(: )أحدٌا(. 9)
 (.4/451( السٓرافْ، شرح كتاب سٓبكيً )ج10)
 (.5/397( الخمٓل، العٓف )ج11)
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وا[(1)قولً ًُ لك كاف القمُب لمتخفِٓف َلَها قاؿ فْ الهتف:  : ]كٌر كفْ ٌذا التعمٓل ىظٌر؛ ّٖى
ًِ إ ٌَُها. ض .)كبأداء ترِك َٛ ٚ  أْف ُيقاَؿ: الِعم ُة ِك ـ  إ ٍُ  لِ هىِع الصرِؼ بغِٓر ِعم ٍة ال م

ًُ قاؿ: إف  )شًٓئا( )َفْعٌل( :[: ]وقاؿ الػػػفػػػراء  (2)قولً ًُ اٖخفػػُش غَٓر أى  ليس بهخفف، كأىً  (3)كاَفَق
 شذكًذا. (4)أ/)أفعٛء(17جهع عمِ /ؽ

ـ  الكػسائػػػي   م ز  ر  ه ف وجٍيف[ قولً: ]وي   ٌ ُّْ  هخالفة  الظ ا ٌذا الر د  فاعتذر  استشعر الكػسائػػػ
: ٌْ عمِ كزف )أفعاؿ( كلكى ٍا َكُثَرْت فْ الكٛـِ؛ -رحهً هللا تعالِ -ؿ عىً، كلكف بها ٚ يقبل. قا

ا عمِ: )أشاكؼ( كها جهعكا  ـْ ُتْصَرْؼ كها لـ ُتْصَرْؼ )حهراُء(. قاؿ: كجهعٌك ْت )َفْعٛء( َفَم ٍَ َفُأْشِب
ْف  عمِ )صحارؼ(، ك)أشياكات(. كها قٓل: )حهراكات( يعىْ: أى ٍـ عاهمكا )أشياَء( (5))صحراَء( كا 

ًُ َجَهَع  (6)كاىْت عمِ )أفعاٍؿ( هعاهمةَ  )صحراَء(، ك)حهراَء( فْ التكسٓر كالتصحيح. قاؿ: كيُدؿُّ عمِ أى 
: )ثٛثَة أشياَء(. ـْ ٍُ قكَل
ثباُت الٍاِء فْ  (7) ّٚ إلِ َجْهٍع. كا  كالعدُد ِهْف ثٛثٍة إلِ َعَشَرَة ٚ يضاُؼ إ

اَء(، كلك كاىت هؤىثة لكجب أْف ُيقاَؿ: )ثَٛث( بغٓر )ٌاء(. العددِ الهضاِؼ إلٍٓا هف قكلؾ: )ثٛثَة أشي
ًِ باِطٌل بىظائِرِي، ىحك: )أبىاء(، ك)أسهاء( : أجهع (9) قاؿ الزجاج (8)كُأِجَٓب بأف  ها َذَكَرُي ِهَف الشب

                                                           

 ِ )كٌٛها. ض(.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إل1)
 .(170اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (2
(3 . ًٛ  ( فْ )ـ(: إف  )شاء( فع

ػك )َفْعػٌل(، عمػِ )َأفِعػٛء(. ابػف (4 ػك )َفْعػٌل(، عمػِ )ُسػَهحاء(، فكػذلؾ جهعػكا )َشػًٓئا(، ٌك ( فكها جهعػكا )َسػْهًحا(، ٌك
 (.330عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص

 .(171لشافية )صاىظر: شآٌف، هجهكعة ا( (5
 ( )هعاهمة(، ساقطة فْ )ط(.6)
 ( )كالعدد هف الثٛثة أشياء(، ساقط فْ )ـ(، كط(.7)
ها )ؾ( بعد قمٓل.8) ْ: )أبىاء كأسهاء(؛ كسٓذكٌر  ( فْ )ؾ(: )أها كسٍا(، ٌك
يـ بف السرؼ بف سٍل، أبك إسحاؽ الزجاج: عالـ بالىحك كالمغة. كلد كها311 -ٌػ 241( الزجاج)9 ت فْ ٌػ( إبرٌا

بغػػػداد. كػػػاف فػػػْ فتكتػػػً ٓخػػػرط الزجػػػاج كهػػػاؿ إلػػػِ الىحػػػك فعمهػػػً الهبػػػرد. كطمػػػب عبٓػػػد هللا بػػػف سػػػميهاف )كزيػػػر 
الهعتضػػد العباسػػْ( هؤدًبػػا ٚبىػػً القاسػػـ، فدلػػً الهبػػرد عمػػِ الزجػػاج، فطمبػػً الػػكزير، فػػأّدب لػػً ابىػػً إلػػِ أْف كلػػْ 

هػً ثػركة كبٓػرة. ككاىػت لمزجػاج هىاقشػاٌت هػَع ثعمػب الكزارة هكاف أبيً، فجعمً القاسـ هػف ُكت ابػً، فأصػاب فػْ أيا
كغٓػػري. هػػف كتبػػً: )هعػػاىْ القػػرآف(، ك)اٚشػػتقاؽ(، ك)خمػػق ا٘ىسػػاف(، ك)اٖهػػالْ( فػػْ اٖدب كالمغػػة، ك)فعمػػت 
ػػة  كأفعمػػت( فػػْ تصػػريف اٖلفػػاظ، ك)الهثمػػث( فػػْ المغػػة، ك)إعػػراب القػػرآف(. اىظػػر: اٖىبػػارؼ: أبػػك البركػػات، ىٌز

 (. 1/51الحهكؼ، هعجـ اٖدباء )ج(، ك 183اٖلباء )ص
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، (2)خطأ، كألزهكي أْف ٚ َيْصِرَؼ )أبىاَء( : عمِ أف  قكَؿ الكػسائػػػْ(1)البصريكف كأكثُر الككفٓٓف
ا اسـَ جهٍع؛ فجاز إضافُة العدِد إلٍٓا كها فْ )ثٛثِة َىَفٍر(،  ٍَ ك)أسهاَء(، كبأف  )أشياَء( جهُع هعىِ؛ ِلَككِى

ٍط(؛ ٖف   ْف كاَىْت ُهفردًة ِهْف حُٓث اّلمفُع فٍْ هجهكعٌة ِهْف حُٓث الهعىِ؛ك)تسعِة َرٌْ فكذلؾ  (3)ٌذي كا 
)الٍاء(؛ ّٖىٍا فْ الهعىِ جهُع شْء؛ فصار إضافُة العدِد إلٍٓا  –أيضًا  –)أشياُء(؛ كلذلؾ َثَبَتْت 

ًِ إلِ الجهِع هثُل: )ثٛثِة أثكاٍب(.  بهىزلِة إضافِت
ع  ا(4)قولً ى  ؿ  ه  م ٍة[: ]األ و  ؼ  ه ف  غير  ع  ر  ٖف  الٍهزَة الثاىيَة عىَدُي )ٚـُ الفعِل( ٚ )ألُف ؛ لص 

رِؼ بغِٓر ِعم ةٍ  ا عىَدُي )أفعاٌؿ( فٓمزـُ َهْىُع الص  ٍَ التأىِٓث(؛ ٖف  كزَى
(5)  . 

 بل عمِ )أفاعٓل( كػ)أىعاـ( . : ]ال يجهع عمى أفاعل[(6)قولً

                                                           

 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )الككفٓكف(.1)
( هثػػاؿ: )َرَزَقػػً هللا بَأْبىػػاَء َبػػَررٍة(. الػػرأؼ: هرفكضػػة عىػػد بعضػػٍـ. السػػبب: لهىػػع الكمهػػة هػػف الصػػرؼ، دكف هسػػكِّغ لػػذلؾ. (2

الصػػرؼ؛ ٖف  ٌهزتٍػػا هىقمبػػة عػػف  الصػػكاب كالرتبػػة: )رزقػػً هللا بأبىػػاٍء َبػػَررة( ]فصػػيحة[. التعمٓػػق: تسػػتحق كمهػػة )أْبىػػاء(
أصػػل، فٍػػْ ليسػػت زائػػدة كهػػا تكٌ هٍػػا هػػف هىعٍػػا هػػف الصػػرؼ، ككزىٍػػا: َأْفعػػاؿ. كهثػػاؿ: َتَسػػه ِ بأْسػػهاَء كثٓػػرة. الػػرأؼ: 
هرفكضػػة عىػػد بعضػػٍـ. السػػبب: لهىػػع الكمهػػة هػػف الصػػرؼ، دكف هسػػكِّغ لػػذلؾ. الصػػكاب كالرتبػػة: َتَسػػه ِ بأْسػػهاٍء كثٓػػرٍة 

عمٓق: تستحق كمهة )أْسهاء( الصرؼ؛ ٖف  ٌهزتٍا هىقمبػة عػف أصػل، فٍػْ ليسػت زائػدة كهػا تكٌ هٍػا هػف ]فصيحة[. الت
 (.1/43(، ك)ج1/6هىعٍا هف الصرؼ، ككزىٍا: َأْفعاؿ. عهر، بهساعدة فريق عهل، هعجـ الصكاب المغكؼ )ج

 ( الهعىِ ساقطة فْ )ـ(. 3)
 أىعاـ(.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )عمِ أفاعٓل ك4)

ء، أصػػػمٍا: )أْشػػػَِٓئاء( 471( عقػػػدة: فػػػْ )الهفتػػػاح فػػػْ الصػػػرؼ، عبػػػد القػػػاٌر الجرجػػػاىْ)ت(5 ْْ كػػػ)أْصِدَقاء(، عمػػِ كزف )أْفِعػػٛء( قػػّدهت الٍهػػزة التػػْ ٌػػْ ٚـ الكمهػػة، فصػػار كزىٍػػا: )َلْفَعػػاء(. كيػػرػ الهحقػػق كالهقػػدـ: ٌػػػػ(: )اٖشػػػياء(: جهػػػع َشػػػ
فػػػْ الصػػػرؼ(: أف  كٛهػػػًا سػػػقط بعػػػد ٌػػػذي الكمهػػػة. فتكػػػاد تجهػػػع الهصػػػادر أّف: عمػػػْ تكفٓػػػق الَحَهػػػد، لكتػػػاب )الهفتػػػاح 

ٌػػػػ(، 207ٌػػػػ( كالفػػػراء)ت215)اٖشػػػياء( جهػػػع )شػػػْء(، أصػػػمٍا: )أْشػػػِٓئاء( عمػػػِ كزف )أْفِعػػػٛء(، ٌػػػك رأؼ اٖخفػػػش)ت
ٌػػػ( عػػف طريػػق أبػػْ الحسػػٓف 377ٌػػػ( ٓتصػػل بهػػذٌب اٖخفػػش عػػف طريػػق أبػػْ عمػػْ الفارسػػْ)ت471كعبػػد القػػاٌر)ت

كتتهػػة الكػػٛـ: كاٖصػػل: )أْشػػِٓياء(،  -ابػػف أخػػت أبػػْ عمػػْ  -ٌػػػ( 421 بػػف الحسػػٓف ابػػف عبػػد الػػكارث الفارسػػْ)تدمحم
فحػػذفت الٍهػػزة التػػْ ٌػػْ ٚـ الكمهػػة هػػف كسػػط )أشػػياء(؛ لكثرتٍػػا، كاىفتحػػت اليػػاء ٖجػػل اٖلػػف، فصػػار كزىٍػػا )أْفعػػاء(. 

فػػػْ الهفػػػرد )شػػػْء(، ٌػػػل ٌػػػك )َفْعػػػل(، أك )َفْيَعػػػل(:  كاٖخفػػػش كالفػػػراء هتفقػػػاف فػػػْ الػػػكزف كاٖصػػػل، لكىٍهػػػا هختمفػػػاف
)شػػٓئ(. كقػػاؿ الكسػػائْ: )أْفعػػاؿ(، كقػػاؿ الفػػّراء: )أْفَعػػاء(. كيػػرػ حهػػد: أف  اٖصػػَل فػػْ قػػكؿ الكسػػائْ: )أْفعػػاء(، كأّهػػا 
)أفعػػػاؿ( فٍػػػك تحريػػػف، كصػػػػكابً )أفعػػػاؿ( بإجهػػػاع الهصػػػػادر. كاٖصػػػل فػػػْ قػػػكؿ الفػػػػراء: )أْفعػػػاؿ( ٚ )أفعػػػاء(، ٖىػػػػً 

أصػػػمٍا )أْشػػػِٓياء(  – 1حريػػف. كيكػػػكف الفػػراء هطابًقػػػا لػػرأؼ اٖخفػػػش. كعمػػػِ ٌػػذا يكػػػكف همخػػص أراء فػػػْ )أشػػياء(: ت
ػػػك رأؼ اٖخفػػػش كالفػػػراء، كيبػػػدك أف عبػػػد  عمػػػِ كزف )أْفِعػػػٛء(، ثػػػـ حػػػذفت الٍهػػػزة )ٚـ الكمهػػػة(؛ فصػػػارت )أْفعػػػاء(، ٌك

ػك هػذٌب الخمٓػل كسػٓبكيً، أصػمٍا )َشػ - 2القاٌر قد اختار هذٌب اٖخفش لتقديهً إيػاي.  ْٓئاء( عمػِ كزف )َفْعػٛء(، ٌك
كهػػػذٌب الكّسػػػائْ ٌػػػك  -3ثػػػـ قػػػدهت الٍهػػػزة اٖكلػػػِ )ٚـ الكمهػػػة(؛ أؼ: حػػػدث قمػػػب هكػػػاىْ، فصػػػار كزىٍػػػا )َلْفعػػػاء(. 

ك أْف كزىٍا: )أْفعاؿ(، فُأشبٍت )َفْعٛء(، فمـ ُتْصَرْؼ، كهػا لػـ تصػرؼ )حهػراء(؛ أؼ: أىػً هىػع صػرفٍا لك ثػرة الثالث، ٌك
ػك رأؼ أضػعفً كػل الٛحقػٓف. اىظػر: الفػراء، هعػاىْ القػرآف )ج (، كابػف جىػْ، 1/321اٚستعهاؿ، شػذكذًا بػٛ سػبب، ٌك

(، كاٖىبػػارؼ: أبػػك البركػػات، ا٘ىصػػاؼ 109(، الجرجػػاىْ: عبػػد القػػاٌر، الهفتػػاح فػػْ الصػػرؼ )ص2/94الهىصػػف )ج
(، كابػػػػف عصػػػػفكر، الههتػػػػع فػػػػْ 1/463ف )ج(، كالعكبػػػػرؼ، التبيػػػػاف فػػػػْ إعػػػػراب القػػػػرآ118فػػػػْ هسػػػػائل الخػػػػٛؼ )ص

 (.3/340(، كابف العهاد، شذرات الذٌب )ج2/188(، كالقفطْ، إىباي الركاة )ج513التصريف )ص
 .(172اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (6
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ِهْف كجًٍ آخَر؛  هذٌَب الػػػفػػػراءِ  (1)هكي  رد  هخالفة الظ اٌر هف وجوي[  قولً: ]ويمـز الػػػفػػػراء
ـُ الى ظٓر إذ لـ يقع )أفعٛء( جهعاً  فقاؿ: إى ً ٓمـز هىً عد
كىاء( شاذ ، ٚ لػ)فعٓل(، قاؿ: ك)ٌ (2) ٓف كٌا

: كالقياس ٌك ، كغٓري قاؿ أبك حٓػػافُيقاس عميً. اىتٍِ. كها ذكركي هف الشذكذ صر ح بً ابف ٌػػػػشػػػػاـ
 ب/ الجهع يقتضْ خٛؼ ها ذٌبكا إليً.17لكف ها سيأتْ فْ /ؽفْ هثل: )هٓت كهكتِ(. 

ٓريد  قولً: ]إذ ال قياس يؤدي إلى جواز حذؼ الٍهزة إذا اجتهع ٌهزتاف بيىٍها ألف[
ٌها بإبدالٍا(3)فْ هثل )أشياء(؛ إلِ ذاتٍا ياًء. كقكلْ فْ هثل )أشياء(:  (4). القياس فْ تخفٓف أٚك
ًُ َُٓجكُز حٓىئٍذ ُهْخِرٌج ِلَها إذا اجتهَع ٌهزت اف ككاف ها قبمٍها ساكىًا يِصحُّ الى ْقُل إليً كها فْ )شيا( فإى 

ا؛ َفَتْسُقُط ٚلتقاِء الساكىٓف. ٍَ ا إلِ الساكِف َقْبَم ٍَ ٌها بأْف ُتْىَقَل َحركُت  َحْذُؼ أٚك

 ٖى ٍا َلْيَسْت َجْهَع ِقم ٍة. ؛: ]لكاىت جهع  كثرٍة[(5)قولً

ٌا إلى الهفرد[ قولً: ]ولو كاىت جهع   سيأتْ فْ الجهِع أف  جهَع الكثرِة ٚ  كثرٍة لوجب رد 
ُي إلِ هفرِدِي، إْف لـ يُكْف لذلؾ  ُيَصغ ُر عمِ بىائً؛ لمتىافْ بٓف الكثرِة، كهعىِ التصغِٓر، بْل َِٓجُب َردُّ

ـ  ُيَصغ رُ  (6)الهفردِ  ليً أك إلِ جهِع القم ِة إْف كاف لً. ُث ـ  ُٓجهُع إذا ُرد  إلِ الهفرد جهُع  جهُع ِقم ٍة، كا  ُث
ٛهِة بالكاك كالىكف كاٖلفِ  : فْ تصغِٓر )هساجَد ُهسٓجداِت(، كفْ تصغِٓر (8)كالت اِء؛ فُيقاؿُ  (7)الس 

                                                           

ٌػػػ( هكػػػْ بػػف أبػػْ طالػػب حهػػكش بػػػف دمحم بػػف هختػػار اٖىدلسػػْ القيسػػْ، أبػػػك دمحم: 437( هكػػْ بػػف حهػػكش)ت1)
ػل القٓػركاف. كلػد فٍٓػا، كطػاؼ فػْ بعػض بػٛد الهشػرؽ، كعػاد إلػِ بمػدي،  هقرغ، عالـ بالتفسٓر كالعربيػة. هػف ٌأ

( كخطب كأقرأ بجاهعٍا كتكفْ فٍٓػا. لػً كتػب كثٓػرة، هىٍػا )هشػكل إعػراب 393كأقرأ بٍا. ثـ سكف قرطبة )سىة 
ك شرح التبصرة، ك)الٍداية إلِ ب مكغ الىٍاية( فْ هعاىْ القرآف القرآف(، ك)الكشف عف كجكي القراآت كعممٍا( ٌك

كتفسٓري، ك)التبصرة فْ القراآت السبع(، ك)كالهىتقِ( فػْ اٖخبػار، ك)ا٘يضػاح لمىاسػخ كالهىسػكخ(، ك)الهػكجز( 
فْ القراآت، ك)ا٘ٓجاز( فْ الىاسخ كالهىسكخ، ك)الرعاية( لتجكيد التٛكة، ك)ا٘باىة( فْ القراآت، ك)شػرح )كػٛ 

ع لرحمتػً، هشػتهل عمػِ هركياتػً كتػراجـ شػٓكخً كأسػهاء تآليفػً. اىظػر: السػٓكطْ، كبمِ كىعـ(، ك)فٍػرس( جػاه
 (.7/286(، كالزركمْ، اٖعٛـ )ج2/298بغية الكعاة )ج

  ( فْ )ـ(: )جهيًعا(.  2)
ّىها(.3)  ( فْ )ـ(، ك)ط(: )أيؾ كا 
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )بإبداؿ(.4)
 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ )جهع قمة(.5)

 .(173ٓف، هجهكعة الشافية )صاىظر: شاٌ( (6
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )أك اٖلف(.7)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )فيقكؿ(.8)
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ٌََب إليً الػػػِفػػػراءُ  (1))غمهاف غميهكف(، أك )ُغميهة(؛ كحٓىئذٍ  لكجَب أْف يَقاَؿ فْ تصغِٓر  فمك َصح  ها َذ
ٚ )أشياَء( ٚك َُٓردُّ  (2))أشياَء(: )شٓيات(

؛ ٖف  )أشياَء( عىدي جهُع ِقم ٍة. (3) ِّْ  ٌذا الشُْء عمِ الكسائ

ه ع  عمى )ف ع ال ي( قولً: ]ألى ٍا اسـ  عمى )فعالء( في ج 
( عمى )صحاري([ (4)  كػ)صحراء 

ٌَاقالكا فْ جهِع )صحراءَ  ذا اٖخُٓر (5)(: )صحاَرػ( بفتِح الر اِء، كبكسِرٌَا َهَع تخفِٓف الياِء كَتْشِدِٓد ، ٌك
ى ها َِٓجٓئُ  ك هع ذلؾ اٖصل لٗخٓريف؛ ٖى َؾ إذا  (6)هحفكٌظ ٚ ُيقاُس عميً، كا  ْعِر، ٌك غالبًا فْ الشِّ

كها َتْكِسُر ها َبْعَد َأِلِف الجهِع فْ كلِّ  جهعَت )صحراَء( أدخمَت بَٓف الحاِء كالر اِء ألفًا، ككسرَت الر اءَ 
هكضٍع، ىحَك: )هساِجَد( فتىقمُب اِٖلُف بعد الر اِء ياًء؛ ٚىكساِر ها َقبمٍا، كُتقمُب الثاىيُة التْ لمتأىِٓث 

ـ  إى ٍـ آثركا التخفَٓف؛ فحذفكا /ؽ(7)أيضًا ياءً  حذَؼ  اليائٓف َفَهفْ  (8)أ/ إحدػ18، كُتدغـُ اٖكلِ فٍٓا، ُث
ى ها َفْتُح الر اءِ  ، كَقْمُب (9)الثاىيَة قاؿ: )الصحاِرؼ( بالكسِر، كَهْف حذَؼ اٖكلِ قاؿ: )الصحاَرػ( بالفتح، كا 

( ثـ )الصحاِرؼ(، ثـ  َر بٍذا أف  اٖصَل )الصحاِرؼُّ ٍَ ـَ ِهَف الَحْذِؼ عىَد الت ىكيِف؛ َفَظ الياِء أِلفًا؛ ِلَتْسَم
ًُ ٚ ُهىافاَة  ، كغُٓرُي، كبً يظٍُر ِهكقُع ها ىقمً الشاِرحُ ػػهػػرادؼُّ )الصحاَرػ(، ٌكذا قاؿ ال عف الّصحاِح، كأى 

 بٓىً كبٓف ها قبمً. فمُٓتأهل. 

ل  )أشاو  اح  أ ص   (11): ٌك )الشْء(قاؿ فْ القاهكس (10)ي( )أشائي([قولً: ]قاؿ في الّصح 
ًُ: )أشيآْ( بثٛث  (12)هعركٌؼ. كالَجْهُع: )أشياء(، ك)أشياكات(، ك)إشاكات(، ك)إشاكػ(، كأصُم

ًُ: )أش : أصُم ػػرؼِّ ا (13)ائْ( بالٍهِز َغَمٌط؛ ٖى ً ٚ َيِصحُّ ٌهُز الياِء اٖكلِ)ياآت(. كقكُؿ الجػػٌك ٍَ ؛ لككِى

                                                           

 ، كتكرر ذلؾ هعً.-حٓىئذ  –، ككأىً ٓختصر كمهة -ح  –( فْ )ؾ(، ك)ـ( 1)
 ( فْ )ؾ(: )أشيا شيات(.2)
 ( فْ )ؾ(: )ٓريد(.3)
 ( فْ )ؾ( )عمِ فعٛلْ(.4)
 ( أؼ: )صحارؼ، كصحارّؼ(.5)
 (: )جاء(.( فْ )ـ6)
 ( )ياء(، ساقطة فْ )ـ(.7)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )أحد(.8)
 ( فْ )ؾ(: )الكاك(.9)
 ( فْ )ؾ(: أصل )شاكؼ(: )أشاؼ(.10)
  ( فْ )ط(: الشْء بإسقاط )ٌك(.11)
 ( فْ )ـ(: )كأصمً(: )أشاكؼ(.12)

 ( فْ )ؾ(: )أف لك(.(13



295 
 

ًٛ غَٓر زاِئٍد. كها تقكُؿ: فْ جهِع )أبياٍت(: )أبابٌٓت(  –فٛ َتٍِهُز الياَء التْ بعد اٖلِف. كُتْجَهُع  (1)أص
 . (3). اىتٍِ. بحركفً(2)عمِ )أشيايا( -أيضًا 

: إْف كاَف قمٌب فْ الهكزكِف فيككُف  [(5): ]وكذلؾ؛ أي: كالقمب  (4)قولً ًِ ك إشارٌة إلِ قكل ٌك
َىُة  ْف كاَف َحْذٌؼ فْ الهكزكِف ُحِذَفِت الزِّ ا. كا  ٍَ َىُة هثَم تقدُٓر الكٛـِ: فإْف كاَف َقْمٌب فْ الهكزكِف ُقِمَبِت الزِّ

ا. ٍَ   ِهثُم

                                                           

 ( فْ )ـ(: )أها بٓت( .1)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )أشايا(.(2
 ركفً(، ساقطة فْ )ـ(.( )بح3)
 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )الزىة هثمٍا(.4)

 .(174اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (5
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 الباب الخاهس: الصحيح  واله ع ت ل  

 :هدخل

[قولً: ]تىقسـ  األبىية  إلى  حيِح،  صحيٍح وه ع ت لٍّ ُرُي أّف الهضاعَف كالهٍهكَز هف الص  ٌِ ظا
ًُ ها َسِمَهْت  ـُ أخصُّ هىً هطمقًا، كعىد آخريف، كُىِقَل عف الجهٍكر: أى  اِل ك اصطُٛح البعِض؛ فالس  ٌك

ـِ؛ فٍها هتساكياف. اِل ًُ اٖصمي ُة ِهْف ُحركِؼ الِعم ةِ كالٍهزِة كالت ضعِٓف، كالس    ُحركُف

وؿ[(1)وقولً ً  األ ص  وف  (، َىْحُك: )َضاِرٌب كَهضركٌب(. : ]ه ف  ح ر   ؛ ذكري؛ ِلَْٓخُرَج َعِف )اْلُهْعَتلِّ

[(2)قولً وؿ  ً  األ ص  ُٖصكِؿ؛ ِلَْٓخُرَج ىحك: )يضرُب(، ك)ٓدخُل(، ىحك:  : ]ه ف  ح روف  ى ها َقٓ َد با كا 
 )ضرب( ك)كعد(، ك)رهِ(.

ث ااًل([قولً: ]فإف  كاف  فاًء ي س    فْ اصطٛح الهتقدهٓف.  (3) الشريفقاؿ  ه ى )ه 

ة [(4)قولً ح  ً  الصحيح  في الصّ  َٚ َتَرػ أى ؾ إذا ُقْمَت: )َكَعَد كَيِئس( كاىت الكاك  : ]لههاث م ت  أ
ًِ فْ هثِل: كالياُء به ا. كفيً ىَظٌر؛ ِلَحْذِف ٍَ ا، كَتْرِؾ إعِٛل ٍَ ثباِت ِحيِح فْ َتَحهُِّل الحركِة كا  ىزلِة الَحْرِؼ الص 

ٚ  أْف ُيقاَؿ غالبًا فٛ ٓرد. ض.  ًِ فْ ِهْثِل )كجاي( إلِ التاء؛ حُٓث قٓل: )تجاي(. كغٓر ذلؾ إ  )َيِعُد(، كَقْمِب

ً  عمى ثالثة  أ   ي ٍؼ[قولً: ]لكوف  هاض  ر  ْف كاَف ُجهمةً  ؛ح  ًُ كا   (5)أؼ: ىحَك: )ُقْمُت(، ك)ِبْعُت(؛ فإى 
ًُ: )ِفْعَل الهاضْ لمهتكمـ(. َل الت صريِف ُيسهُّكَى ٚ  أف  ٌأ  إ

[؛ ً  ع ف  ق ب وؿ  ب ع ض  اإلعراب  ْفِع فْ َىْحِك: )َٓرػ( قولً: ]لىقصاى  ، (6)أؼ: كالر  ْفِع كالجرِّ ، كالر 
 .(7)كالثٛثِة فْ هثل: )ٓخشِ(فْ هثل: )القاضْ(، 

                                                           

 .(175اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (1
 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )ككعد كرهِ(.2)

 (. 1/197( ركف الدٓف، شرح الشافية )ج(3
 )فٛ ٓرد(. ض. ( ساقط فْ )ـ( إلِ قكلً:4)

 ( )جهمة( ساقطة فْ )ؾ(.(5
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )ٓرهْ(.(6
 ( كٓف تأتْ الثٛثة: )الرفع، كالجر، كالىصب( هع الهضارع؟ فمك قاؿ: )كالرفع، كالىصب(. (7
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[(1)قولً ؾ  ٌذا ليس بقٍٓد؛ ٖف  الهخاطَب كذلؾ. َىْحَك: )ُقْمَت( بفتح  : ]إذا أخبرت  ع ف  ىفس 
ا؛ كلٍذا قاؿ فْ الشرح الهىسكب إلِ الهصىف كىحِكِي، كلك قاؿ : )إذا أخبرَت عف ىفِسَؾ، التاء، ككسٌر

ًُ َقٌْٓد. ـَ أى   ٌ ٛ  َُٓتَك  الشارح: )كىحِكِي(؛ لكاَف أْكَلِ؛ ِلَئ

[(2)قولً ً  عف ق بوؿ  بعض  اإلعراب  أٚ َتَرػ أى ؾ إذا ُقمَت: )قاٍض( لـ ُيْقَمْب ِهْف  : ]ل ىقصاى 
، ككذا فْ )الفع ْفُع كالَجرُّ ًُ الر  ٚ  الى صُب، كَيْىُقُص هى ِل(، ىحك: )ٓخشِ كيرهْ(؛ فإف  آخَرُي ٚ ا٘عراِب إ

ـِ( )َٓرـِ( َٚ ( كثٓرًا، كػ) ًِ ِه َٚ  .(3)َيْقَبُل الَحَرَكُة. أك ِلَحْذِؼ )

[(4)قولً ار  ً  له ا ص  ًِ عمِ أربعةِ  : ]فإى  َْ ذا اٖربعة. َتَأه ْل. (5)ٌذا تعمٌٓل؛ ِلككِى ًُ ُسهِّ  )ِعم ة(؛ ٖى 

                                                           

ك حرؼ أيضًا(.1) ك اسـ لْ ٌك  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ قكلً: )ٌك
 .(176اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (2
َْ بػً ( ك (3 ًُ إىًّهػا ُسػهِّ سهْ الهعتل الػٛـ هىقكصػًا كىاقصػًا ٚ باعتبػار هػا سػهْ لػً فػْ بػاب ا٘عػراب هىقكصػًا؛ فإى ػ

َْ ٌٍىػػػا بٍهػػػا؛ لىقصػػػاف حرفػػػً اٖخٓػػػر فػػػْ الجػػػـز كالكقػػػف، ىحػػػك: )اْغػػػُز، َكاْرـِ،  ، كُسػػػهِّ
ًِ ٌىػػػاؾ؛ ِلُىْقصػػػاِف إعراِبػػػ

ف كػاف فيػً حػرُؼ العمػة  -كسػهْ ذا اٖربعػة ٖى ػً  َكاْخَش(، ك)ٚ َتْغػُز، ٚك تَػْرـِ، ٚك َتْخػَش(، ٚ يصػُٓر فػْ  -كا 
ىها سهْ ذا الثٛثة  ِؿ ألفاِظ الهاضْ كػ)غزكُت، كحهُٓت( عمِ ثٛثِة كها صار فْ اٖجكؼ عمٍٓا )ُقْمُت(. كا  أك 

فكا الهاضػػْ أك الهضػػارع أف ٓب تػػدئكا بحكايػػة اعتبػػارًا بػػأكؿ ألفػػاظ الهاضػػْ، ٖف الغالػػب عىػػد الصػػرفٓٓف إذا َصػػر 
الىفس ىحك: )َضَرْبُت، كِبْعػُت(؛ ٖف  ىفػس الهػتكمـ أقػرب اٖشػياء إليػً، كالحكايػة عػف الػىفس هػف اٖجػكؼ عمػِ 

 ثٛثة أحرؼ ىحك ُقْمُت كِبْعُت. فقسهٓتٍها ذا الثٛثة كذا اٖربعة باعتبار الفعل ٚ باعتبار اٚسـ. 
َْبِىَية ِإَلِ َصِحيح كهعتل: ْٖ  َتْقِسيـ ا
َلِ هعتلكاى ُُصكؿ ِعْىد اْلحل *** ِإَلِ َصِحيح َكاِ  ْٖ  قسـ ا

فً َهَحمً َٛ ًِ حرؼ ِعّمة *** صحيحٍـ ِخ  هعتمٍـ َها ِفي
ٌَُك اْلِهَثاؿ *** ِهَثالً اْلَيَسار كالكصاؿ  َها اعتل ِباْلَفاِء 
َثة كطفت بالصفا َٛ  هعتل عٓىً ُيسهِ أجكفا *** َكَذا َث

َْرَبَعة َها اعتل ٚها كحهٓت هربعً *** ْٖ  سهْ هىقكصا َكَذا َذا ا
ـ فاقرىا  ِباْلَفاِء َكاْلعٓف لفٓف قرىا *** َكَذاؾ ِباْلعِٓف َكَٚ
ـ لفٓف فرقا *** هثل كقِ هللا التقْ َها ات قِ  ٛ  ِباْلَفاِء َكال

الرضػْ،  (، ك 2/17اىظر: ابػف الحاجػب، الشػافية فػْ عمػـ التصػريف، كهعٍػا: )الكافيػة ىظػـ الشػافية(، لمىيسػارؼ )ج
 (.1/34شرح الشافية )ج

ك حرؼ أيضًا(.(4   ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]ٌك
ًِ عمِ أربعِة َأْحُرٍؼ إذا أخبرَت َعْف َىفِسَؾ. ٌكذا. كها سيأتْ.(5  ( ِلَكْكِى
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و   [قولً: ]وال يرد الصحيح ى ح  ب ت  ر  ًُ أى ً ُيقاُؿ: إذا كاف : ض  ٍُ ٍر تكجٓ : جكاب عف سؤاٍؿ ُهقد 
ًُ عمِ أربعِة َأْحُرٍؼ إذا أخبْرَت َعْف َىْفِسَؾ َِٓجُب أْف يككَف  سبُب تسهيِة الى اقِص )ذا اٖربعِة( ككَى

ًِ عمِ أربعِة َأْحُرٍؼ إذا أخبرَت َعْف َىفِسَؾ. ض.   )َضَرْبُت( ىاقصًا ِلَكْكِى

ـ  عف اله ى اف ي[قولً م  ًُ  : ]وس  ـَ َعِف الُهَىاِفْ؛ ٖف  اٖجكَؼ هىاٍؼ ل ًُ َها َسِم بخِٛؼ الى اِقِص؛ فإى 
َٖى َؾ تقكُؿ: )ِبْعُت( عمِ ثٛثِة َأْحُرٍؼ ك)َدَعْكُت( عمِ أربعِة أحرٍؼ َهَع أف   إذا َأْخَبْرَت َعْف َىْفِسَؾ؛ 

 ٛثِة َأْحُرٍؼ؛ ِلَكْكِف َحْرِؼ الِعم ِة فْ آِخِر الكمهِة الذؼ ٌك َهَحلُّ الت غِٓٓر.الى اِقَص َأْكَلِ بأْف َيُككَف عمِ ث

ك اسـٌ لػ)ك(  ؛[(1)قولً: ]السهي الحرفيف أؼ: الػ)كاك( عمِ ثٛثة أحرؼ كهجهكعٍا حرُؼ ِعم ٍة ٌك
ك اسـٌ لػ)ؼ( ا َحْرُؼ ِعم ٍة، ٌك ٍَ ك حرٌؼ. ككذلؾ الػ)ياء(؛ فإف  هجهكَع حركِف ك حرٌؼ  ٌك  . -أيضاً  –ٌك

ك ر ي الهصىّ ف  (2)قولً [: ]ولـ ي ذ   ً لـ َيْأِت فْ الكٛـ  ب/18/ؽ، كغٓري: قاؿ: التفتازاىْ ؛ ل ق م ت 
اِرحِ هف ٌذا الىكع إٚ  ها )كاك(، ك)ياء(؛ فإتياُف الش  بػ)الكاؼ( لمىظر إلِ اٖفراد الذٌىية. كها  هثاٚف، ٌك

ًُ اٖسهاُء الهذككراُت ِكفاقًا كِخٛفًا(.  ُب ِهْى ُؿ ا٘عِٛؿ بياُف ها ُتَرك   سيأتْ ىظٓري فْ كٛهً. كسيأتْ: )أك 

ٍل(, و)ي   ي  ـٍ(قولً: ]كػ)و  ْ [:و  ٚ  َأْرَبٌع، ٌك ًُ( )َياٌء( إ ُى )َكْيٌل(،  لـ يأِت ِهه ا )فاؤُي( )كاٌك(، ك)َعْٓ
َِٖخَٓرْيِف كمهُة َرْحَهٍة، كلـ يأِت (3) ك)َكْيٌح(، ك)َكْيٌس(، ك)َكْيٌب( ذي كمهُة عذاٍب كػ)َكْيٍل(، كُكل  ِهَف ا ، ٌك

                                                           

ػػَك ال(1 ٍُ ػػا َأف يكػػكف اْثَىػػِْٓف َأك َأكثػػر َفػػِإف َكػػاَف َأكثػػر َف ًِ حػػرُؼ اْلعم ػػة فإه  َد ِفيػػ هعتػػل اْلُهطمػػق كػػكاك كيػػاؼ ( ...ِإْف َتَعػػد 
ف لـ يكف َأكثر. فإه ا َأف يفترقا َأك يقترىا. َفِإف اْفَترَقا فيسهِ )لفيفا هفركقا( ٚلتفاؼ حػر ِفػْ  ٚسهْ الحرفٓف. َكاِ 

 ًُ ػػا َأف َيُككَىػػا ِفػػْ اْلَفػػاء َكاْلعػػٓف ككيػػل َكَيػػْكـ. َكَٚ ْٓبىػػِ ِهْىػػ ف اقترىػػا. فإه  ًِ كافتراقٍهػػا. َكاِ  فعػػل َأك ِفػػْ اْلعػػٓف اْلعم ػػة ِفيػػ
ًِ َهػَع اٚقتػراف...  ـ كغكػ َكُيسهِ )لفيفا َهْقُركىا( ٚلتفاؼ حر ِفْ اْلعم ة ِفي  ٛ دسػتكر العمهػاء =  ،ىكػرؼ  اىظػر:َكال

 .(3/203)ج جاهع العمـك فْ اصطٛحات الفىكف 
 .(177اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (2
ِبٓفَ  َْٓكَهِئذٍ  َكْيلٌ ﴿ (3) هػرات(، كفػْ سػكرة الهطففػٓف:  10هكػررة فػْ سػكرة )الهرسػٛت:  [ ،15: الهرسػٛت] ﴾ِلْمُهَكذِّ

كجػاء  ،كا بكٛهٍػـُهػمِّ قػاؿ: ٚ ٓىبغػْ أف يقػاؿ كيػل دعػاء ٌاٌىػا ٖىػً قبػيح فػْ المفػع، كلكػف العبػاد كُ  هػرة كاحػدة(
ء ههػف ك  :أؼ (؛كيل لمهكذبٓف)القرآف عمِ لغتٍـ عمِ هقدار فٍهٍـ، فكأىً قٓل لٍـ:  جػب ٌػذا القػكؿ لٍػـ؛ ٌٚؤ

حفظػػت عػػف اٖصػػهعْ: )، أجػػرؼ ٌػػذا عمػػِ كػػٛـ العػػرب، كبػػً ىػػزؿ القػػرآف. قػػاؿ الهػػازىْ: (قػػاتمٍـ هللا)كهثمػػً: 
ها :ترحـ، كالكيس :قبكح، كالكيح :الكيل قبػكح،  :ٌمكة، كالػكيح :ٌْ دكىٍها. كقاؿ أبك زيد: الكيل :أؼ ؛تصغٌٓر

زجر لهف أشرؼ عمِ ٌمكة، كلـ ٓذكر  :كقع فْ ٌمكة، كالكيح لهف :يقاؿ :ترحـ. كقاؿ سٓبكيً: الكيل :كالكيس
 .(11/739)ج لساف العرب فْ الكيس شًٓئا. ابف هىظكر،
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ّـِ ال ٚ  )َْٓكـٌ(، ك)ُْٓكٌح( بَض ًِ إ َدةٍ ِهْف َعْكِس ْهِس، كقٓل: إى ها ٌك بُهَكح  َهَمٍة: ِهْف أسهاِء الش  ٍْ َياِء كُه
ـْ (1) . كل

َُٓف( ًُ ياآف إٚ )َٓ ُى َِٓجْئ ِهه ا فاؤُي كَعْٓ
ْ كها فْ القاهكس (2) : َعٌْٓف أك َكاٌد بٓف )ضاِحٍؾ هتحركًة، ٌك

ها جبٛف بأرض الفرسكُضَكْيِحٍؾ(   .(3)، ٌك
ً  ف ع ل   ى  ى ى ه  قولً: ]وال ي ب 
 :هف قكلً : كها أىشدكيكتاب التعريف, قاؿ أبو حيػػافتكجًٍٓ فْ  [(4)

ػػػػػػل  أ ف  هػػػػػػ ت   ي  ت و 
ػػػػػػي (5) فّ  ك  ػػػػػػد ي و              (6)ي 

    
 
 
 

ػػػػػػػػػػػت    ػػػػػػػػػػػل   (7)وكاى  م ي  ال  ت ع م ػػػػػػػػػػػل  ب الق 
 (8) 

 
 

                                                           

ؿ(. (1 ٚ  )أك  ػػا ٓمػػـز فيػػً هػػف اٚعػػتٛؿ، كلػػـ ٓجػػئ هىػػً اسػػـ ِإ ػػا كػػكف الفػػاء كالعػػٓف كاكيػػف فمػػـ ٓجػػئ هىػػً ِفعػػل، له  ( أه 
 .(357)صالههتع فْ التصريف  )َدَدف(. ابف عصفكر، كسبب قم تً أف  باب: )َسِمس( أكثر هف باب:

ًُ ُكػراٌع)ت بعػد(2 ٌػػػ( بفػْتٍح فسػككٍف، قػاَؿ: كلػيَس ِفػْ الَكػٛـِ 309( )ََٓٓف(: بػالفتح، ثػـ السػككف: كآخػري ىػكف: كَضػَبَط
ِلً ياآف َغْٓري. عٓف بكاد يقاؿ لً: جكزهاف . كقٓل: كاد، بٓف ضاحؾ كضكيحؾ. كقٓػ ل: بئػر فػِ اسـٌ َكَقَع ِفْ َأك 

 بػػٛد خزاعػػة. كقٓػػل: هكضػػع قػػرب بػػدر. كقٓػػل: بئػػر فػػِ كادػ عبػػاثر. اىظػػر: الفٓركزأبػػادؼ، القػػاهكس الهحػػيط
عبد الهػؤهف، هراصػد اٚطػٛع عمػِ أسػهاء  :البغدادؼك  (،36/315الزبٓدؼ، تاج العركس )جك  (،1/1241)ج

 .(3/1489)ج اٖهكىة كالبقاع
ا: كاد بػٓف غهػيس الحهػاـ كهمػل، كفػػرش هعجهػة. الفػرش، كالفػرش أيًضػػ ( بفػتح أكلػً، كسػككف ثاىيػً، كآخػػري شػٓف(3

كصخٓرات الّثهاـ: كمٍا هىازؿ ىزلٍا رسكؿ هللا، صّمِ هللا عميً كسّمـ، حٓف سار إلِ بدر كهمػل كاد ٓىحػدر هػف 
ّْ بػف أبػْ طالػب كبىػػْ  ػػك هتبػّدػ بىػْ حسػف بػف عمػػ كرقػاف جبػل هزيىػة حتػِ يصػػّب فػْ الفػرش فػرش سػكيقة ٌك

ف أبْ طالب ثـ ٓىحدر هف الفرش حتِ يصب فْ إضـ ثـ يفرغ فْ البحر، كفرش الجبػا: هكضػع فػْ جعفر اب
 (،13/465)ج لسػػػػاف العػػػػرب ابػػػػف هىظػػػػكر،(، ك 4/250الحهػػػػكؼ، هعجػػػػـ البمػػػػداف )جاىظػػػػر: الحجػػػػاز أيًضػػػػا. 

صػة خٛ السػهٍكدؼ،(، ك 3/1309)ج هراصػد اٚطػٛع عمػِ أسػهاء اٖهكىػة كالبقػاع عبد الهػؤهف،  :البغدادؼك 
 .(36/315الزبٓدؼ، تاج العركس )جك  (،2/765)ج الكفا بأخبار دار الهصطفِ

ر(: تحت عىكاف: ذكر اٖسهاء التْ ٚ ٓتصرؼ هىٍا فعل: كقاؿ ثعمب)ت(4 ٌػ( فْ أهاليً: 291( جاء فْ )الهٌز
)َكْيٍب(....كحرفػا العّمػة يككىػاف ِفػْ ٚ يككُف هف )َكْيٍل(، ٚك ِهْف )َكْيٍح(، ٚك ِهْف )َكْيٍس( ِفْعٌل، زاَد غٓػُرُي: ٚك ِهػْف 

ًُ ِفْعػػٌل...  ػػر فػػْ عمػػـك المغػػة كأىكاعٍػػا السػػٓكطْ،اىظػػر: )اْلَفػػاِء( َك)اْلعػػِٓف( كػػػ)َكْيٍل(، َك)َٓػػْكـٍ(. َكَٚ ُْٓبَىػػِ ِهْىػػ  الهٌز
 .(3/203)ج ىكرؼ، دستكر العمهاء = جاهع العمـك فْ اصطٛحات الفىكف ك ، (2/157)ج

 .(ْدتُ َهدَ )( فْ )ـ(، ك)ط(: (5
 .(َكَكاَىْت )( فْ )ـ(، ك)ط(: (6
 .(َيِهِٓىْ)( فْ )ـ(، ك)ط(: (7

الزبٓػدؼ، تػاج ك  (،11/739)ج لسػاف العػرب : ابف هىظػكر،عىدٌػ(: 582َأْىَشَدي اْبُف َبرِّؼ)ت [الٍزج]البٓت هف  (8)
 .(31/104العركس )ج
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ًُ  (1)فٍك  : شاذ  َىاِدٌر. كأه ا َقكُل

فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و اؿ   
            و ال واح   (2)

    
 
 
 

 (3)وال و اس  أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ٌىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  
 

 . (4)فهصىكع
ـ [ ًُ( )َياٌء( كػ)شكؼ( قولً: ]أو في الع ي ف  وال ال َُٚه ًُ( )َكاٌك(، ك) كها  (5)جاء هىً ها )عُٓى

ُهًُ  َٚ ًُ(، ك) ُى ًُ( )كاكاف((7))ياءاف( كػ)حْٓ( (6)()َعْٓ ُه َٚ ًُ(، ك) ُى ٚ  (8)، كها )َعْٓ ًُ ٚ َيككُف إ . ِفْعُم
. كلـ َِٓجْئ عكَس اٖكؿ(9)هكُسكَر الَعِْٓف كػ)َقِكَؼ(

ِؿ.(10) َٛ ْع ِ٘ ِؿ( ا  . كسيأتْ الكٛـُ عميً فْ )أك 

                                                           

 ( )فٍك(، ساقط فْ )ط(.1)
 .(كاؽ) :( فْ )ـ(2)

ػر فػْ عمػـك المغػة  السػٓكطْ،(، ك 360)صالههتع فػْ التصػريف  : ابف عصفكر،ىدعالبٓت هف ]الٍزج[  (3) الهٌز
 .(2/48)ج كأىكاعٍا

 .(360)صالههتع فْ التصريف  ( )فهصىكع َصىعً الىحكيُّكف(، ابف عصفكر،(4
 )كسكؼ(. :( فْ )ـ(5)

هً(: ساقط فْ )ط( . (6  ( )كها عٓىً ٚك
ا ياءاٍت إٚ  فْ قكِلٍـ:)َٓٓ ُٓت ياًء حسىًة(.كػ)حيا(. ك)لـ تأِت الفاُء كال :( فْ )ـ((7 ٍَ  عُٓف كال ٛـُ كمُّ
 ( )إٚ أف(، ساقط فْ )ـ(، ك)ط(.(8
ًٛ ُثٛثيػًا قمػَت حػِكَؼ كَقػِكَؼ فأبػدلت الػكاَك ال(9 ٌَػَذا ِفْعػ ُهػً كاكاف الُحػك ة كالُقػك ة َفَمػْك بىٓػَت هػف  ثاىيػَة ( كهّها جاَء عُٓىً ٚك

ًُ افعػّل هثػل احهػّر ُقْمػَت حػّكػ بػكاٍك هشػّددٍة هثػل قػّكػ كسػّكػ كأصػُمً احػَكْكَك َياء ٚىكسػاِر َهػا قب َمٍػا فػإْف بىٓػَت ِهْىػ
هثل أصل احهّر فىقمَت فتحَة الكاِك اٖكلِ ِإَلِ اْلَحاء كاْسُتْغىْ بذلؾ َعػف ٌهػزِة اْلَكْصػل كأْدغهػَت الػكاَك الهسػّكىَة 

ى َها َفَعمكا َذِلؾ ّٖىٍـ َلك َبق ػكا اْلَكِمَهػة عمػِ ِفْ الث اِىَية كأْبَدلَت الثالثَة أِلفًا لت ا َفَصاَرت حك ػ َكاِ  ٍَ ٌََذا َٚ ٓجكُز ِفْ اٖفعاِؿ فأصاركي بالتغِٓٓر ِإَلِ َها ٓجػكُز. كهه ػحركٍا كاىفتاِح َها قبم ا لقالكا َيحَكك  ِفْ اْلُهَضارع فضّهكا اْلَكاك َك ٍَ ا َأْصم
ًُ كاكاف، باب:  ُه ًُ كَٚ ػا هػا عُٓى ك ُة(. كفْ الههتع الكبٓػر فػْ التصػريف: كأه  )َقِكيُت، كَحِكيُت، كالُقك ُة، كالُحك ُة، كالصُّ

ػا الػٛـ فتجػرؼ َهجػرػ الػٛـ فػْ بػاب:  هً كاكاف فإف  العٓف هىً تجرؼ َهجرػ الحرؼ الصحيح أبػًدا. كأه  عٓىً ٚك
ٚ  أف  الِفعػػل إذا كػػاف عمػػِ ثٛثػػة )َغػػَزكُت(، فػػْ جهيػػع هػػا ُذكػػر، هزيػػًدا كػػاف اٚسػػـ أك الِفعػػل  أك غٓػػَر هزيػػد. ِإ

ٚ  عمػِ )َفِعػػَل(، بكسػػر العػٓف، بخػػٛؼ بػػاب: )َغػػَزكُت(. كالسػبب فػػْ ذلػػؾ أى ػؾ لػػك َبَىٓػػَت الِفعػػل  أحػرؼ لػػـ ُٓػػبَف ِإ
ّـِ العػػٓف أك فتحٍػػا، لكىػػَت تقػػكؿ: )َقػػَككُت( ك)َقػػُككُت(، فتجهػػع بػػٓف كاكيػػف  إذا رددَت عمػػِ )َفَعػػَل( أك )َفُعػػَل(، بضػػ

ػػا َتعػػذ را ُعػػِدؿ إلػػِ  الفعػػل إلػػِ ىفسػػؾ. ككػػذلؾ الهضػػارع كىػػت تقػػكؿ فيػػً: )َيْقػػُكك(، فتجهػػع أيًضػػا بػػٓف كاكيػػف. فمه 
فٍػا ككقػكع الكسػرة قبمٍػػا ىحػك: َقػِكَؼ(، كيجػْء الهضػػارع عمػِ )َيفَعػَل(، ىحػػك:  )َفِعػَل(؛ ٖف  الػكاك تىقمػب يػػاء لتطرُّ

ا ا ٚسـ فٛ ٓمـز )َفِعل( بكسػر العػٓف. بػل قػد تكػكف العػٓف هفتكحػة، فػٛ ٓمػـز قمػُب الػٛـ َيْقَكػ، فَِٓخفُّ المفع. فأه 
ػػك هػػف هضػػع ف الػػكاك، ٓػػدلُّؾ  ػػك هصػػدر: )تَػػِكَؼ َْٓتػػَكػ( ؾ)"َقػػِكَؼ َيْقػػَكػ(. ٌك ػػك الٍػػٛؾ، ٌك يػػاًء، ىحػػك: )الت ػػَكػ(. ٌك

: )الت ّك( لمهفرد، كالهعىِ كاحٌد؛ ٖف  الٍٛؾ أكثػ ـْ ٍُ ر هػا يكػكف هػع الكحػدة كاٚىفػراد. ٌكػذا قػاؿ أبػك عمِ ذلؾ قكُل
ف كػاف ٓمػـز فػْ التثىيػة اجتهػاع الػكاكيف، ىحػك 377عمْ)ت ى ها لـ ُيسػتىكر هجػْء اٚسػـ عمػِ )َفَعػٍل(، كا  ٌػ(. كا 

تػػً هػػا لػػـ  )تَػػَكَكيف(، كهػػا ٓمػػـز ذلػػؾ فػػْ الِفعػػل إذا رددتَػػً إلػػِ ىفسػػؾ؛ ٖف  الفعػػل أثقػػل، فاسػػُتخف  فػػْ اٚسػػـ لِخف 
ذا رددَت الفعل إلِ ىفسؾ. ُيس تخف  فْ الفعل لِثَقمً. كأيًضا فإف  الِفعل َٓتصر ؼ فٓمـز فيً الثقل فْ هضارعً، كا 

ٚ  فْ حاؿ التثىية. اىظر: ابف جىْ، المبػاب  العكبرؼ،ك  (،2/228)ج سر صىاعة ا٘عراب ٚك ٓمـز فْ اٚسـ ِإ
 .(363)صع فْ التصريف الههت ابف عصفكر، (،2/419)ج فْ عمل البىاء كا٘عراب

ًُ( )كاك(.(10 َُٚه ًُ( )ياء(، ك)   ( ها )عُٓى
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 (2): أبىية االسـ الثالثي الهجّرد(1)الباب السادس

                                                           

 .(178اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (1
ْْ عَ (2 ِّْ َعَشَرُة أْبِىَيٍة، كالِقْسَهُة َتْقَتِضْ اْثَى . َفِممثُِّٛث  ْ  َشَر ِبَىاًء، َسَقَط ( أْبِىَيُة اْٖسَهاِء: ُثِٛثْ، َكُرَباِعْ، كُخَهاِس
ّـِ الَعِْٓف، ك)ُفِعل( ِبضّـِ الَفاِء َكَكْسِر الَعِْٓف، كَقْد َجاَء )ِحُبؾ كُدِئل(، كٌَُها َىاِدَرا)فِ  ِف، َفٛ َيُككَىاِف ُعل( ِبَكْسِر الَفاِء كَض

ػػَفِة، عمػػِ: ] ـِ َكالصِّ ًٛ فػػْ الػػَكْزِف. َفالَعَشػػَرة اْٖبِىَيػػة فػػْ اْٚسػػ ـِ، كَ  -[1أْصػػ ٌل( ِفػػْ )َفْعػػٌل(: )َكْمػػٌب( ِفػػْ اْٚسػػ ٍْ )َسػػ
َفِة. ] َفِة. ] -[2الصِّ ـِ، ك)َحَسٍف( ِفْ الصِّ ـِ، ك)َىُطٌق( -[3ك)َفَعٌل(: َكػ)َفَرٍس( ِفْ اْٚس ك)َفُعٌل(: َكػ)َرُجٌل( فْ اْٚس

ػػػَفِة. ػػػَفِة. ] -[4] ِفػػػْ الصِّ ـِ، ك)َحػػػِذٌر( ِفػػػْ الصِّ ، ك)ُفُعػػػٌل(: كػػػػ)ُعُىٍق( فػػػْ اْٚسػػػـِ -[5ك)َفِعػػػٌل(: َكػػػػ)َكِبٌد( ِفػػػْ اْٚسػػػ
َفِة. ك)ُفْعُل(: كػػ)ُقْفٍل(، ك)ُبػْرٍد( -[7ك)ُفَعٌل(: كػ)ُصَرٍد( فْ اٚسـ، ك)ُخَتٍع( فْ الصفة. ] -[6] ك)ُجُىٍب( ِفْ الصِّ

( فػػْ الصػػفة. ] ك)ِفْعػػٌل(: ؾ)ِحْهػػٍل( فػػْ اٚسػػـ، ك)ِىْقػػٍض( فػػْ الصػػفة.  -[8ك)ُقػػْرٍط( فػػْ اٚسػػـ، ك)ُحْمػػٍك( ك)ُهػػرٍّ
ك)ِفَعػػٌل(: كػػػ)ِعَىٍب( فػػْ اٚسػػـ، ك)ِسػػَكػ( فػػْ  -[10اٚسػػـ، ك)ِإِبػػٍد( فػػْ الصػػفة. ]ك)ِفِعػػٌل(: كػػػ)ِإِبٍل( فػػْ  -[9]

َمٍب( فػػْ  -[1الصػػفة. كلمربػػاعْ خهسػػُة أبىيػػة فػػْ اٚسػػـ كالصػػفة، عمػػِ: ] ٍْ )َفْعَمػػٌل(: كػػػ)َثْعَمٍب( فػػْ اٚسػػـ، ك)َسػػ
ـٍ( فػػػْ اٚسػػػـ،  -[3ك)ِفْعِمػػػٌل(: كػػػػ)ِزْبِرٍج( فػػػْ اٚسػػػـ، ك)ِخْزِهػػػٍل( فػػػْ الصػػػفة. ] -[2الصػػػفة. ] ك)ِفْعَمػػػٌل(: كػػػػ)ِدْرٌَ

ْجَرٍع( فْ الصفة. ] ٌِ (: َكػ)ِقَهْطٌر( فْ  -[5ك)ُفْعُمٌل(: كػ)ُبْرُثٍف( فْ اٚسـ، ك)ُجْرشٍع فْ الصفة. ] -[4ك) ك)ِفَعل 
ػػػك: )ُفْعَمػػػٌل(. كػػػػ)ُجْىَدٍب(. كلمخهاسػػػْ أربعػػػُة أبىيػػػة فػػػْ اٚسػػػـ215اٚسػػػـ. كزاد اٖخفػػػش)ت  ٌػػػػ( بىػػػاًء سادسػػػًا، ٌك

(: كػػ)ِقْرَطْعٍب( فػْ اٚسػـ، ك)ِجْرَدْحػٍل( فػْ الصػفة. ] -[1كالصفة، عمِ: ] َبِمٍس( فػْ  -[2)ِفْعَمل  ٍْ )َفْعَمِمػٌل(: كػػ)َق
َدٍر( صػفًة. ] -[3اٚسـ، ك)َجْحَهِرٍش( فْ الصفة. ] ٍْ )ُفَعمِّػٌل(: -[4)َفَعم ٌل(: كػ)َسَفْرَجٍل(، ك)َفَرْزَدٍؽ( اسهًا، ك)َسَه

ػػك: )ُفَعْمَمػػٌل(: كػػػ)ُقَذْعِهٍل(  َْ بىػػاٌء خػػاهٌس، ٌك ـِ(، ك)ُخَبْعػػِثٍف( )لمجهػػل الضػػخـ( صػػفة[. كُحِكػػ اسػػهًا )لمجهػػِل الضػػخ
ػْ: الفتحػة كالضػهة كالكسػرة.  ْْ َعَشَر، ٌْ: أّف لمفػاء ثٛثػة أحػكاؿ، ٌك ٌَُهْيَسٍع(. كحاصُل أْبِىَيِة اْٖسَهاِء اْٚثَى كػ)

كالسػػككف، فٍػػذي ثٛثػػة فػػْ أربعػػة فيكػػكف اثىػػْ عشػػر بىػػاء. فىبػػدأ كلمعػػٓف أربعػػة أحػػكاؿ: الفتحػػة كالضػػهة كالكسػػرة 
ـّ  بالفػاء الهفتكحػػة فىصػرفٍا فػػْ اٖربعػة اٖكجػػً فػْ العػػٓف، فٓخػرج: َفْعػػَل، َفَعػَل، َفُعػػَل، َفِعػَل؟ فٍػػذي أربعػة. كبضػػ

ػ. كبكسػر الفػاء الفاء كىصرفٍا فْ اٖربعة اٖكجً فْ العٓف، فٓخرج: ُفْعل، ُفُعل، ُفَعل، ُفِعػل، فٍػذي أربعػة أخػر 
كىصػػػرفٍا فػػػْ اٖربعػػػة اٖكجػػػً فػػػْ العػػػٓف ، فٓخػػػرج: ِفْعػػػل، ِفِعػػػل، ِفَعػػػل، ِفُعػػػل. فٍػػػذي اثىػػػا عشػػػر بىػػػاء، إٚ أّف 

ذا ها جهعً ابف الحاحب)ت ها: ُفِعل كِفُعل. ٌك ـِ 646الهستعهل عشرة، كالباقْ هٍهل، ٌك ٌػ( فػْ شػافٓتً: لْٛسػ
ِد َعَشَرُة َأْبىِ  ِّْ اْلُهَجر  ًٚ، الثُِّٛث َيػٍة، َكاْلِقْسػَهُة َتْقَتِضػْ اثىػْ عشػر: سػقط هىٍػا ُفِعػل كِفُعػل اسػتثقاٚ َكُجِعػَل الػُدِئُل َهْىُقػك

َْ َفْمػػٌس كَفػػَرٌس كَكِتػػٌف كَعُضػػٌد كِحْبػػٌر كِعَىػػ ػػ ِبػػٌل كالِحُبػػُؾ إف َثَبػػَت َفَعَمػػِ تَػػَداُخل المَُّغتَػػِْٓف فػػْ َحْرَفػػْ اْلَكِمَهػػِة، َكٌِ ٌب كا 
الشافية فْ ابف الحاجب، ك  (،29)ص الهفتاح فْ الصرؼ ُىٌق. اىظر: الجرجاىْ: عبد القاٌر،كُقْفٌل كُصَرٌد كعُ 

 .(1/9)ج عمـ التصريف كالكافية ىظـ الشافية



312 
 

ع ل ( و)ف ع ل ([قولً: ]سقط )ف  
( ذٌب ابػػُف هػالػػؾٍ  (1) ًٛ ّـِ الفاِء، ككسِر العِٓف  (2)إلِ أف  )ُفِع بَض

ًُ فْ اٖ ـْ أى  ٍِ كا بً فْ اٖسهاِء ِلِعْمِه صِل هقصكٌد ليس بهٍهٍل بل قمٌٓل، قاَؿ: إف  أكثَر الى حكيَِّٓف لـ َيعتدُّ
ـ  فاِعُمًُ   . (3)بً اختصاُص الِفْعِل الذؼ لـ ُيَس

 هخرجا الكاِك كالياِء.  (4)هخرجاٌها قولً: ]هتبايىاف في الهخرج[

ّـِ أثقلَ  أ/19/ؽ لككف  (5)تعمٓل وقولً: ]لالحتياج[ ػػرؼ: )ُكلُّ (7)، كالعضمة(6)الض  . قاؿ الجػػٌك
، ك)ِهْعَرٌض(: بكسر الهيـ (8)أعبُأ بفٛف(؛ أؼ: ها ُأبالْ لحهة هجتهعة هكتىزة فْ عصبة(، كيقاؿ: )ها

 كفتح الراء.

ر ب  (9)قولً ه ِة  [(10): ]وأّها ىحو: ي ض  ك: أّف الىقَل هف الكسرِة إلِ الض  ٍر ٌك جكاب سؤاٍؿ ُهَقد 
 ثقٌٓل، فها تقكُؿ فْ )َيْضِرُب(؟ فإف  فيً ذلؾ.

                                                           

ًٚ لمى ْقػل فٍَٓهػا (1) ا: )ُفِعٌل(، َك)ِفُعٌل(: ِبَضـ اْلَفاء َككسػر اْلعػٓف، َكِبػاْلَعْكِس؛ اسػتثقا ٍَ  فْ )ـ(: )سقط ُفِعَل(. سقط ِهْى
ًِ هػػف  َف  ِفيػػ ؛ ِٖ َؿ أخػػفُّ َهػػا حركتػػاف ثقٓمتػػاف هتبائىتػػاف ِفػػْ اْلهْخػػرج َلِكػػف  اٖك  ٍُ َى  الضػػهة ِإَلػػِ الكسػػرة، َكِبػػاْلَعْكِس؛ ِٖ

ٌُػَك اْلكسػػر؛ ِإْذ َٚ  ًِ ِإَلػِ َتْحِريػؾ العضػمتٓف ِإَلػِ َهػػا دكىػً ِفػْ الّثقػل َك ُـّ لٛحتيػػاج ِفيػ ػ ٌُػَك الض  ًٚ هػف اٖثقػِل، َك  اىتقػا
ًِ ِإَلِ َتْحرِ يْحَتا َها ِإْذ َٚ يْحَتاج ِفي ٍُ ًُ َأف اْلَفْتَح أخفُّ ِهْى ـَ ِهْى ٚ  ِإَلِ َتْحِريؾ عضمة َكاِحَدة. َكُعِم ًِ ِإ يؾ العضمة؛ ج ِفي

ًِ اْىِتَقػػاؿٌ  ْف َكػػاَف ِفيػػ ػػا َىْحػػك: )َيْضػػِرُب( َكاِ  ْحِتَيػػاج. َكأه  َؿ ِفػػْ اْلِفْعػػل ِعْىػػد اِٚ هػػف اْلَكْسػػِر ِإَلػػِ  َكلػػَذا كضػػُعكا اْلبىػػاء اٖك 
؛ فتصُٓرؾ )لف َيْضِرَب(، ك)كلـ َيْضػِرْب(.  َكاِؿ بالىاصب كالجاـز ـ  ِفْ ِهْعَرِض الز  َف  الض  ؛ ِٖ ًِ ّـِ َفمـ يعبؤكا ِب الض 

 .(1/258)ج دستكر العمهاء = جاهع العمـك فْ اصطٛحات الفىكف ، اىظر: ىكرؼ 
  ( فْ )ـ(، ك)ط(: )ُفِعَل(.(2
ػَذا َفػِإف أ( َإف اْلبَ 3) ٍَ ّْ لْمَفاِعػل؛ َكِل ٍُكؿ فرع َعػف اْلِفْعػل اْلَهْبِىػ ّْ لْمَهْج كزاف صِريٓف َها عدا اْلهبرد َٓرْكَف َأف اْلِفْعل اْلَهْبِى

َثة َفَقط َٛ َأف ، كالككفٓكف كالهبرد َكاْبف الطراكة ٓػَرْكَف (َفَعَل كَفِعَل كَفُعلَ ) :اْلِفْعل الثٛثْ اْلَهاِضْ الهجّرد ِعْىدٌـ َث
، َكِعْىدٌـ أكزاف اْلِفْعل الثٛثْ الهجّرد َأْرَبَعػة ِبِزَيػاَدة ِصػيَغة اْلَهبْ  ًِ ٍُكؿ َرأس ِبَىفِس ّْ لْمَهْج ّْ اْلِفْعل اْلَهْبِى ػكؿ.  ِىػ ٍُ لْمَهْج

ٌػػػ( فػػْ كتابػػً: )هعػػاىْ القػػرآف(.  اىظػػر: 207كهػػف أكائػػل هػػف تىػػاكؿ هصػػطمح )فعػػل لػػـ يسػػـ فاعمػػً(: الفػػراء)ت
 (،6/36)ج السػػػػػٓكطْ، ٌهػػػػػع الٍكاهػػػػػعك  (،1/102)ج هعػػػػػاىْ القػػػػػرآف لفػػػػػراء،كا (،4/67)ج ابكتػػػػػ، الِسػػػػػَٓبَكْيً

 .(260)ص فتح الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ الصعٓدؼ،ك 
 ( أؼ: هخرج )الضهة(، ك)الكسرة( ٌك هخرج )الكاك(، ك)الياء(. ٓىظر حاشية )كِفُعٌل( التْ قبمٍا بػ)اثىتٓف(.(4
 فعمٓل(.( فْ )ؾ(: )(5
( "فٗف الضـ إىها يحصل بإعهػاؿ العضػمتٓف هًعػا كالكسػر بإعهػاؿ العضػمة السػفمِ بخػٛؼ الفػتح فإىػً يحصػل (6

 .(1/95)ج ٖلفية ابف هالؾ ،عمِ شرح اٖشهكىِ حاشية الصباف، بهجرد فتح الفـ". الصباف
 .(الفضمة) :( فْ )ط(: )كالفصمة(، كفْ )ـ(7)
 .(بً)( فْ )ـ(: 8)
 )ؾ(، ك)ـ( إلِ  قكلً: )عمِ غٓر كزف اٖسهاء(. ساقط فْ (9)

 .(179اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (10
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قولً: ]ألىً اسـ  ألبي األسود الدؤلي
ك  [(1)  ًُ اسـٌ لقبٓمٍة إلٍٓا ُٓىَسُب أبك اٖسكِد، ٌك الهراد أى 

 ِّْ َئِم ـُ بُف عهِرك بِف ِحْمِس بِف ُفغاَثَة بِف َعِدؼِّ بِف الدِّ ظاِل
ػػرؼِّ  (2) : قاؿ بِف بكِر بِف َكَىاَىَة. كعبارُة الجػػٌك

ـُ اسهًا جاء عمِ )ِفِعٍل((3) بُف يحِٓ أحهد   : ٚ َىْعَم
ِئل (4) ـِ يعىْ الدِّ : . قاؿ اٖخفػػش(5)غَٓر ٌذا اٚس

ـِ ُٓىَسبُ  لِ الهسّهِ بٍذا اٚس كا 
(6)  ُّْ َئِم ّٚ أّىٍـ فتحكا الٍهزة عمِ  (7) أبك اٖسكِد الدِّ فْ  (9)هذٌبٍـ(8)إ

ِّْ الى َسِب كها ٓىسب إ ًٚ لتكالْ الكسرتٓف هع ياَئ كربها قالكا: )أبك , (10)لِ )ِىِهر( )ِىَهِرّؼ(الىسبة استثقا
 ُّْ كل ا  (12)الٍهزة إذا اىفتحت ككاىت قبمٍا (11)بقمب الٍهزة كاكًا؛ ٖفّ  (اٖسكد الدُّ ٍَ ضه ٌة فتخفيُفٍا أْف تقمَب

 . اىتٍت.(13))ُجكر(، كفْ )ُهؤف(: )هكف(كاًكا َهْحَضًة كها قالكا فْ )جؤر(: 

ًٛ عف شرح المهعلكف قاؿ فْ القاهكس ك :(14) لٗصبٍاىْ : ىق )أبك اٖسكد( إى ها ٌك  (15)ٌك
ْ قبٓمة أخرػ. اؿ، كفتح الٍهزة(؛ ىسبة إلِ )ِدَٓل( كػ)ِعَىب(، ٌك ( )بكسر الد  ّْ  )ِدَئم

                                                           

 .(الدئمْ) :( فْ )ط(1)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )الدئل(.(2
 ٌػ(.391( ثعمب)ت3)

 ( )ِفْعل( ساقط فْ )ؾ(.(4
ْؤؿ(.5)  ( فْ )ؾ(: الدئمْ. كفْ )ـ(: )الدُّ

 .(ُىسب)( كفْ)ـ(، ك)ط(: (6
ؤلْ)( فْ )ـ(: 7)  .(الدُّ
 .(عمِ هذٌبً)( فْ )ط(: 8)
(9.) ّْ  ( أؼ: )ِدَئم

(، كفػػْ: (10 ًُ كجكًبػػا كقكلػػؾ فيػػؾ )ِىِهػػٍر(: ِ)َىِهػػرؼ  ُىػػ ف كػػاف الهىسػػكُب إليػػً ثٛثيًّػػا هكسػػكَر العػػِٓف ُفِتَحػػْت َعْٓ ( "...كا 
(". ابف هالؾ،  ْ ِئِل(: )ُدَؤِل (، كفْ: )الدِّ  ْ  .(4/1947)ج شرح الكافية الشافية )ِإِبٍل(: )ِإِبِم

 .(فإف)( فْ )ـ(: 11)
 .(ككاىت هعٍا)( فْ )ـ(: 12)

 ( كها قالكا فْ )ُجكر(، كفْ )هكف(.(13
ٌػػػػ( عمػػْ بػػف الحسػػٓف بػػف عمػػْ، أبػػك الحسػػف اٖصػػبٍاىْ البػػاقكلْ، كيقػػاؿ لػػً جػػاهع 543( البػػاقكلْ)ت ىحػػك(14

د القػػرآف(، ك)عمػػل القػػ : عػػالـ بػػاٖدب، ضػػرير. هػػف كتبػػً: )البيػػاف فػػْ شػػكٌا راآت(، ك)شػػرح الجهػػل(، فػػْ العمػػـك
ر فػػػْ شػػػرح جهػػػل عبػػػد القػػػاٌر(، ككتػػػاب شػػػرح المهػػػع، ٚبػػػف جىػػػْ)ت اُي: )الجػػػكٌا ٌػػػػ(. اىظػػػر: 392الىحػػػك، سػػػه 

 .(4/279)ج اٖعٛـ لزركمْ،ا، ك (4/1737الحهكؼ، هعجـ اٖدباء )ج
ك(، ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.15)  ( )ٌك
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ًُ قد أؼ: كاٖعٛـ ٚ ٓثبت بٍا أصكُؿ اْٖبىِ  ؛: ]فٍو هف األعالـ الهىقولة[(1)قولً َيِة؛ ٖى 
ْكِت(، كغِٓر ذلؾ هه ا َٓجُئ عمِ غِٓر كزِف اٖسهاءِ   .(2)ُيَسه ِ بػ)الفعل، كالحرِؼ، كالص 

ميّ (3)قولً ئ  ْسَبِة ٚ َغَْٓر، كػ)ىِ  [: ]ألبي األسود الدّ  َهِرّؼ(، كفْ )ِىَهِرّؼ( فرارًا بػ)فتح الٍهزة( فْ الىِّ
 هف اجتهاع )كسرتٓف(، ك)يائٓف(.

ـ  إلى آخري[ م  ف  س  ِئَل( اسـٌ  :قولً: ]وا  لدكيبٍة شبٍٍٓة  (4)فيً إشارٌة إلِ َدْفِع ها ِقَٓل: أّف )الدِّ
ٚ  فْ اٖ (6)( أيضًا؛ أؼ: فٍك حٓىئذٍ (5)بػ)ابف ِعْرسٍ  عٛـِ فٛ هف أسهاِء اٖجىاِس. كالى ْقُل ٚ يككُف إ

ّٚ فْ اٖعٛـِ  كقد ذٌب (8)الدفُع أْف  (7)كفاية إٚ فْ الجكاب السابق، ككذا ـَ أّف الّىقَل ٚ يككُف إ ٚ ُىَسمِّ
فْ اٖعٛـِ، حكاي عىً  ب/19/ؽ ا جاءكه -أيضًا  -إلِ أّىً ٓجُئ فْ أسهاِء اٖجىاِس  السٓرافْ
 الشارح(10)عىً لكف بمفع )زعـ(؛ كلمتكقف فْ ذلؾ قكؿ  -أيضًا  - (9)، كحكاي أبك حٓػػافالػػهػػرادؼ

( أّىً ٚ ٓجكز. كفْ قكلً  ـَ ( إشعاٌر بالتكقف فيها زعهً بعضٍـ. ٚك -أيضًا  –عىً: )َفَسم  ـَ ْف َسم  : )كا 
ػػرؼُّ  ًَ لً؛ فقد ذكري الجػػٌك كيبةِ  ، كغُٓرُي، ككذا اٖخفػػُش كج َْٓت قبٓمُة أبْ اٖسكِد.  (11)قاؿ: كبتمؾ الدُّ ُسهِّ

ـِ الجىس ـَ الهذككَر هىقكٌؿ ِهِف اس يعىْ: أّف الَعَم
 (13)أعمـ -تعالِ  –ٚ هف الفعِل ابتداًء، كهللا  (12)

                                                           

ك أف الىقل هػف الكسػرة إلػِ الضػهة ثقٓػل ( فْ )ط( جاءت بعد قكلً: ]كأّها ىحك يضرب(  جكاب سؤا1) ؿ هقدر ٌك
 فها تقكؿ فْ يضرب فإف فيً ذلؾ.  

( هف اٖعٛـ الهىقكلػة ههػا يصػمح دخػكؿ أؿ عميػً كقكلػؾ فػْ حسػف الحسػف كأكثػر هػا تػدخل عمػِ الهىقػكؿ هػف (2
 صفة كقكلؾ فْ حارث الحارث كقػد تػدخل عمػِ الهىقػكؿ هػف هصػدر كقكلػؾ فػْ فضػل الفضػل كعمػِ الهىقػكؿ
ـِ؛ فٓجػكز دخػكؿ أؿ فػْ  ػك فػْ اٖصػل هػف أسػهاء الػد  هف اسـ جىس غٓر هصدر كقكلؾ فْ ىعهاف الىعهاف ٌك
ًٛ إلػػِ أف  فائػػدة  ٌػػذي الثٛثػػة ىظػػًرا إلػػِ اٖصػػل كحػػذفٍا ىظػػًرا إلػػِ الحػػاؿ كأشػػار بقكلػػً لمهػػح هػػا قػػد كػػاف عىػػً ىقػػ

أك ها فػْ هعىاٌػا. ابػف عقٓػل، شػرح ابػف  دخكؿ اٖلف كالٛـ الدٚلة عمِ اٚلتفات إلِ ها ىقمت عىً هف صفة
 .(1/184)ج عقٓل، عمِ ألفية ابف هالؾ

 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ )هف اجتهاع كسرتٓف كيائٓف(.3)
 ( )اسـ(، ساقط فْ )ؾ(.(4
 .(205)ص الرازؼ، هختار الصحاح .( بالكسر(5
 ، كتكرر ذلؾ هعً.  - حٓىئذ –، ككأىً ٓختصر كمهة -ح  –( فْ )ـ( 6)

 .(كذلؾ)فْ )ؾ(: ( (7
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )أّىا ٚ ىسمـ(.(8
 .(180اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (9
 .(تىزؿ الشارح)( فْ )ط(: 10)
 .(الدكبمة) :( فْ )ط(11)

 ( )الجىس(، ساقط فْ )ؾ(.(12
 ( فْ )ؾ(: )كهللا أعمـ(.(13
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ـِ، كسككِف الهٍهم ّـِ الهي ك ىزكُؿ القكـِ ك)الُهْعَرُس(: فْ البٓت بَض ة، كفتِح الر اِء: )َهْكِضُع الت ْعِريِس(، ٌك
 بتشدٓد الر اِء. -أيضًا  –آخِر ال مِٓل؛ ٚستراحٍة. كُيقاُؿ: )ُهَعر ٌس( 

ئ ل[(1)قولً ْفِر ِهْف آِخِر ال مِٓل؛ لٛستراحِة،  :: ] كه ع ر س  الدّ  الت عريُس: ُىزكُؿ القكـِ فْ الس 
  .(2)فيً قمٓمة. كالَهْكِضُع: ُهْعَرٌس، كُهَعر ٌس  كأَْعَرُسكا: لغةٌ 

اذ [)قولً: ]  ً  ش  ـٍ( (3)سمهىاي( ولكى  عىد  (5)ك)ُكِعٍل( ،(4)ٓجُب أْف يقكَؿ: هثَل ذلؾ فْ )ُرِئ
ها شاذ افِ  ٍُ َْ أى  ِع ّٚ فْ أسهاِء اٖجىاِس؛ فَٓد  ، كقد َحَكِ -أيضًا  – (6)تسميـ أّف الى ْقَل ٚ يككُف إ

ك ( 8) الجكاب بذلؾ، ثـ قاؿ: كفيً ىَظٌر؛ ٖف  سػػٓػػبػػكيػػً (7) ػهػػرادؼالػ أثبَت بىاَء الػ)ِفِعل( بمفٍع كاحٍد، ٌك
الػ)ف ع ل( هخالفة  قياٍس, بل  (11): ليس فْ إثباِت بىاءِ (10)ي. اىتٍِ. كلؾ أْف تقكؿ. كسيأتْ ذكر (9))ِإِبٌل(

  ً ـِ عمِ )ِإِبٌل(القياس  يقتضي ًَ ِلْمُحْك ه تٓف؛ فٛ كْج  (12)؛ ٖف  اجتهاع الكسرتٓف أسٍُل هف تكالْ الض 
ًُ ِلَها فيً ِهْف ثِ  ُذكِذ، بخِٛؼ ذلؾ البىاِء؛ فإّف القياَس َيْهَىُع َقِل اٚىتقاِؿ: هف الّضِـّ إلِ الكسر بالشُّ

                                                           

 ( ساقط فْ )ـ( إلِ قكلً: )كهعِرس(.1)
ـٍ. الزبٓدؼ، تاج العركس )ج( كالَهْكِضُع: ُهْعَرٌس، ك(2  .(16/249ُهْكَرـٍ، كُهَعر ٌس، كُهَعظ 
ف سمـ لكىً شاذ(.3)  ( فْ )ط(: )كا 

 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )ريـ(.(4
ٌػ( فمـ تؤرخ سىة كفاتً: )الُكِعُل( لغًة فْ 180( قاؿ المٓث بف الهظفر أك المٓث بف رافع بف ىصر بف سيار)بعد(5

ِئـ( ب هعىػػِ )اٚسػػت(. )الَكِعػػُل(: بفػػتح فكسػػر. ك)الَكْعػػُل( بفػػتح فسػػككف. ك)الُكِعػػُل( بضػػـ )الَكِعػػل(، كُحكػػْ )الػػرُّ
ػػرؼ)ت ػػا )الُكِعػػُل(: بضػػـ فكسػػر: فهػػا سػػهعتً 370فبكسػػر، كاٖخٓػػرة ىػػادرة: ٌػػك تَػػْيُس الجبػػل. كقػػاؿ اٌٖز ٌػػػ(: أه 

ًُ الفعػػل الهبىػػِ لمهج ػػػا أف  أْصػػَم ٍَ ٍُ ْت ركايػػُة المٓػػِث فكْج ػػػٍد( إذا لغٓػػر المٓػػث؛ فػػإْف َصػػػح  ٍػػػكؿ؛ تقػػكؿ: )ُكِعػػَل بهحه 
ُأْشَرَؼ بً؛ أؼ: )ارتفع بً(؛ فحذؼ حرؼ الجر ثـ أكصل الفعل إلػِ الضػهٓر أك يضػهف )ُكِعػَل( هعىػِ )عػٛ( 

ًُ. اىظر: الرضْ، ػ َتْعِدََٓت  .(1/38)ج شرح الشافية فٓتعد 
 .(شاذات)( فْ )ؾ(: (6
 (.3/164هالؾ )ج فاب ألفية بشرح كالهسالؾ الهقاصد الهرادؼ، تكضيح( 7)

 (.4/492)ج كتاب، الِسَٓبَكْيًاىظر:  .(ٚ سٓبكيً) :أؼ ؛( فْ )ؾ(: ٖف )س((8
 ( فْ )ؾ(: )َأِٓل(.(9

 .(181اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (10
 ( )بىاء(، ساقط فْ )ـ(، ك)ط(.(11
 ( فْ )ؾ(: )َأِٓل(.(12
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ـ  رأُٓت فْ )إٓجاز التعريف((1)كعكسً كا : أّف أكثر ٚبػػف هػالػػؾ (2)، كذا ظٍر لْ، ُث الىحكيٓف لـ يعتدُّ
 .ًُ ـ  فاِعُم ًِ اختصاُص الِفْعِل الذؼ لـ ُيَس َْٖصِل هقصكٌد ِب ًُ فْ ا ـْ أى  ٍِ لٍذا البىاِء فْ اٖسهاِء؛ ِلِعْمِه

كا بهكازفِ  ؛ إِذ  (3)كاعتدُّ ًِ ًُ ِهْف َىْفِس ّىً ٚ هاىَع ل ؛ ّٖىً لـ ٓكَجْد فْ غِٓر اٖسهاِء؛ ٖك ًِ )ِفِعٍل( عمِ ِقم ِت
ًٛ هف الضهتٓف، كذك الضهتٓف فْ الكٛـِ كثٓرٌ الكس بكثِرِة  أ/20/ؽ ؛ فذك الكسرتٓف حقٓقٌ (4)رتاف أقلُّ ثق

ـْ  ٍُ ّٚ أّىً قم ْت ىظائُرُي اتِّفاقًا؛ فمـ َيَسْع الىظائِر، إ
ـُ. اىتٍِ. (5) ٚ  الت سمي  إ

ب ؾ د  عمى الب ى اء  الث اىي )الح   : -تعالِ–بٍذا المفِع فْ قكلً  (7)ُىقمت القراءةُ  ([(6)قولً: ] و أ ور 

                                                           

ًٚ لمى ْقل فٍَٓها هف الضهة ِإَلػِ الكسػرة، َكِبػاْلَعْكِس؛  ( )ُفِعٌل(، َك)ِفُعٌل(: ِبَضـ اْلَفاء َككسر اْلعٓف،(1 َكِباْلَعْكِس؛ استثقا
 ًٛ َهػػا حركتػػاف ثقٓمتػػاف هتبائىتػػاف ِفػػْ اْلهْخػػرج. كَقػػْد َجػػاَء )ُدِئػػٌل( ك)ِحُبػػٌؾ(، كٌَُهػػا َىػػاِدَراِف، َفػػٛ َيُككَىػػاِف أْصػػ ٍُ َى  فػػْ  ِٖ

 .(1/258)جدستكر العمهاء  ىكرؼ،ك  (،29)ص ْ الصرؼالَكْزِف. اىظر: الجرجاىْ: عبد القاٌر، الهفتاح ف
 (.60التصريف )ص عمـ فْ التعريف ابف هالؾ، إٓجاز ( 2)
 .(بهكزاف)( فْ )ط(: 3)

ػػذا التخفٓػػف فػػْ ىحػػك ُعُىػػق أكثػػر هىػػً فٓػػِ إبػػل، ٖف (4 بػػل بتسػػكٓف الحػػرؼ الثػػاىْ فٍٓهػػا، ٌك ُفػػكا ىحػػك ُعُىػػق كا  ( َخف 
ػك فػْ الجهػع أكلػِ الضهتٓف أثقل هػف الكسػرتٓف حتػِ جػاء  ػك حجػازؼ ُرْسػَمَىا َكُرْسػَمٍـ، ٌك فػْ الكتػاب العزيػز ٌك
 .(1/44)ج شرح الشافية هىً فْ الهفرد لثقل الجهع". الرضْ،

ـُ(. ابػػف هالػػؾ،(5 إٓجػػاز التعريػػف فػػْ  ( فػػْ )ؾ(، ك)ط(: )فمػػـ ُيْسػػَهْع(. كفػػْ إٓجػػاز التعريػػف: )فمػػـ َيَسػػْع إٚ  الت سػػمي
 .(62)ص عمـ التصريف

ػػذا كالبػػػاء، الحػػاء بضػػػـ )ُحُبػػؾ( فػػْ )ؾ(: كػػػػ)حبؾ(.( (6  هػػػف يكػػػكف  هػػا أكثػػػر التػػداخل لكػػػف كمهػػة فػػػْ التػػػداخل ٌك
 ككػذا )َقػِىط(، هػف )َيْقػُىُط( ٓجػْء ٚك كالهضػارع، الهاضػْ فػْ الىػكف  بكسر يقِىط(، )قِىط يقكلكف: فإىٍـ كمهتٓف؛
 - )قػػِىط( هػػف ٓجػػْء بػػل ،[الىػػكف  بفػػتح )قػػَىط( هػػف )َيْقػػَىُط( ٓجػػْء ٚك] فٍٓهػػا الىػػكف  بفػػتح يقػػَىط(، )قػػَىط: يقكلػػكف 
 الىػػكف، بكسػػر )يقػػِىط(، الىػػكف  بفػػتح )قػػّىط(، هػػف كيجػػْء يعَمػػـ(، كػػػ)عِمـ -الىػػكف  بفػػتح - )يقػػَىط( -الىػػكف  بكسػػر

 بكسػر يقػىط(، )قػىط فقٓػل: اٖخرػ؛ المغة هف كالهضارع المغتٓف، إحدػ هف الهاضْ فأخذ يضِرب(؛ كػ)ضَرب
ذا. فٍٓها كبفتحٍا الىكف،  (.1/204)ج الشافية شرح الدٓف، ركف .اٖكؿ بخٛؼ كثٓر، شائع التداخل ٌك

( قرأ جهٍكر الىاس: )الُحُبػؾ( بضػـ الحػاء كالبػاء. كقػرأ الحسػف بػف أبػْ الحسػف كأبػك هالػؾ الغفػارؼ بضػـ الحػاء (7
ػػْ قػػراءة أبػػْ حٓػػكة كأبػػْ السػػهاؿ.  ػػْ لغػػة بىػػْ تهػػيـ كرسػػل فػػْ رسػػل، ٌك كقػػرأ الحسػػف كسػػككف البػػاء تخفيًفػػا، ٌك

طػل. كقػرأ الحسػف أيًضػا فيهػا ركؼ  أيًضا كأبك هالؾ الغفارؼ: )الِحِبؾ( بكسر الحاء كالباء عمِ أىٍا لغة كإبل كا 
طػل بسػككف البػاء كالطػاء. كقػرأ ا  عىً: )الِحْبؾ( بكسر الحاء كسككف الباء كهػا قػالكا عمػِ جٍػة التخفٓػف: إبػل ك 

الحسػػف أيًضػػا فيهػػا ركؼ عىػػً )الِحُبػػؾ( بكسػػر الحػػاء كضػػـ البػػاء  ابػػف عبػػاس: )الَحَبػػؾ( بفػػتح الحػػاء كالبػػاء. كقػػرأ
ـ )الِحُبؾ( قراءة الضـ بعد أف كسر الحاء فضػـ البػاء،  ها ثـ تٌك ْ لغة شاذة غٓر هتكجٍة، ككأىً أراد كسٌر ٌك

ذا عمِ تداخل المغات كليس فْ كٛـ العرب ٌذا البىاء. ابف عطية اٖىدلسْ،  .(5/172) الهحرر الكجٓز ٌك
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اءِ ذَاِت اَْلُتُمِ ﴿ ٍَ  .(3) ، كأب هالؾ الغفارؼّ (2) عف الحسف1)) ﴾َوالصا

] ه وؿ  عمى الت داخ ل  ف  ث ب ت  فٍو ه ح  ّْ  قولً: ] وا   (5) ابُف عطّية . كذكري(4) ٌذا تخريُج ابِف جى
ُّْ ا (6)كغُٓرُي، كاستبعدي  . إى ها يككُف فْ كمهتٓف.(8)؛ ّٖف الت داُخلَ (7) لفارس

ًُ لك اْعَتَرَؼ بً هف ُعزيَ قاؿ فْ شرح الكافية ِت القراءُة إليً؛ لَدؿ  عمِ عدـ الضبِط : ٌذا الت كِجي
ًُ؛ ٘هكاِف عركِض ذلؾ لً، كذكر أبك حٓػػاف ًُ ٚ ُيعتَهُد عمِ ها ُيْسَهُع ِهْى  كرداءِة التٛكِة؛ كَهْف ٌذا شأُى

فْ  (11)لحركة تاء )ذاِت( (10)فيً حركَة الحاء (9)َبعَ تخريجًا آخَر؛ فقاؿ: اٖحسُف عىدؼ أْف يككَف هه ا ات  
ًُ َهْف َبْعَدُي، كفيً عىدؼ  اكىِة؛ ٖف  الساكَف حاجٌز غُٓر حصٓف. كلـ َيْعَتِرْض الكسر كلـ ُيْعَتد  بال ٛـِ الس 

ِؿ  (12)َىَظٌر؛ ّٖف أداة ـ  اهتىَع الُقر اُء هف ضّـِ أك  اِكىِٓف ات باعاً التعريف كمهٌة هىفصمٌة، كِهْف َث (13)الس 

                                                           

 .[7الذاريات:] (1)
ل البصرة، كحبػر اٖهػة 110( الحسف البصرؼ)ت(2 ٌػ( الحسف بف يسار البصرؼ، أبك سعٓد: تابعْ، كاف إهاـ ٌأ

ػػك أحػػد العمهػػاء الفقٍػػاء الفصػػحاء الشػػجعاف الىسػػاؾ. كلػػد بالهدٓىػػة، كشػػب فػػْ كىػػف عمػػْ بػػف أبػػْ  فػْ زهىػػً. ٌك
كيػػة، كسػػكف البصػػرة. كعظهػػت ٌٓبتػػً فػػْ القمػػكب طالػب، كاسػػتكتبً الربيػػع ابػػف زيػػاد كالػػْ خراسػػاف فػػْ عٍػد هعا

ـ كيىٍػاٌـ، ككػاف غايػة فػْ الفصػاحة، كلػً هػع الحجػاج بػف ٓكسػف هكاقػف، كقػد  ة فيػأهٌر فكاف ٓدخل عمِ الػٚك
سمـ هف أذاي. كلها كلػْ عهػر بػف عبػد العزيػز الخٛفػة كتػب إليػً: إىػْ قػد ابتمٓػت بٍػذا اٖهػر فػاىظر لػْ أعكاًىػا 

لحسف: أها أبىاء الدىيا فٛ تريدٌـ، كأها أبىاء أخرة فٛ ٓريدكىؾ، فاستعف با. أخباري يعٓىكىىْ عميً. فأجابً ا
حسػػػاف عبػػػاس: كتػػػاب: )الحسػػػف  كثٓػػػرة، كلػػػً كمهػػػات سػػػائرة ككتػػػاب فػػػْ: )فضػػػائل هكػػػة(. تػػػكفْ بالبصػػػرة. ٘ك

 (.2/226)ج اٖعٛـ لزركمْ،كا (،2/69ابف خمكاف، كفيات اٖعياف )ج اىظر: البصرؼ(.
 .(6/299)ج بك هالؾ الغفارؼ. صاحب التفسٓر. ككاف قمٓل الحدٓث. ابف سعد، الطبقات الكبرػ ( أ(3
 (.1/376ابف جىْ، الخصائص )ج( (4
ٌػػػػػ( عبػػػد الحػػػق بػػػف غالػػػب بػػػف عبػػػد الػػػرحهف بػػػف عطيػػػة الهحػػػاربْ، هػػػف هحػػػارب قػػػيس، 542( ابػػػف عطيػػػة)ت(5

ػل غرىاطػة. عػار  ؼ باٖحكػاـ كالحػدٓث، لػً شػعر. كلػْ قضػاء الغرىاطْ، ابك دمحم: هفسر فقيً، أىدلسْ، هػف ٌأ
الهريػػػة، ككػػػاف يكثػػػر الغػػػزكات فػػػْ جٓػػػكش الهمثهػػػٓف. كتػػػكفْ بمكرقػػػة. لػػػً )الهحػػػرر الػػػكجٓز فػػػْ تفسػػػٓر الكتػػػاب 

 ٌػػػ(. اىظػػر: الصػػفدؼ،541العزيػػز( ك)برىػػاهج( فػػْ ذكػػر هركياتػػً كأسػػهاء شػػٓكخً. كقٓػػل فػػْ تػػاريخ كفػػات)ت
 (.3/282)ج عٛـاٖ(، كالزركمْ، 18/40)ج الكافْ بالكفيات

 ( فْ )ـ(: )الىاس(.6)
 (.5/47السبعة )ج لمقراء الفارسْ، الحجة ( فْ )ؾ(: كػ)حبؾ(.(7
؛ ّٖف الت داُخَل(، ساقط فْ )ؾ(.(8 ُّْ . كذكري ابُف عطّية كغُٓرُي، كاستبعدي الفارس ّْ  ( قكلً: )ٌذا تخريُج ابِف جى
 .(َتِبعَ )( فْ )ـ(، ك)ط(: (9

 ( )اْلِحِبِؾ(.(10
 .[7الذاريات:. ])َذاِت اْلِحِبِؾ(( (11
 .(182اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (12

 ( )اتباعًا(، ساقط فْ )ـ(.13)
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 ًِ ّـِ ثالِث ًُ ﴿فْ ىحك:  (1)ِلَض ْمرِ َرّبِ و﴿،  (2) ﴾إِِن اَْلُْك
َ
َْ أ وُح ٌِ ومُ , و﴿(3) ﴾كُِو الرُّ ا (4) ﴾ُغيِتَِج الرُّ كلـ ٓمحقٌك

ًُ و﴿، (5) ﴾كُِو اجُْظُروا﴿بػ اِكُف الهذككُر حاِجٌز َحِصٌٓف ِلَها ُذِكَر عم﴾﴾إِِن اَْلُْك  (6)ِ أى ً ٚ ٓجرؼ ، كىحِكٌها؛ فالس 
ّـِ الباِء َشاذ . ٌَا؛ فاٖحسُف الجكاُب بأف  َكَسَر الحاِء َهَع َض  فْ غٓر أية، كَىْحِك

ـ [ ئ ػػػ هػػػزة(. قػػػاؿ فػػػْ القػػػاهكس  قولػػػً: ] ق يػػػل : جػػػاء  ر  كقػػػاؿ:  ، كَهْكِضػػػٌع.(7)اٚسػػػت(: )ٌػػػك بػػػػ)راء، ٌك
ذا ىاِدٌر: )تيس الجبل(.  )الَكِعُل( بالفتح. ككػ)َكِتف(، ك)َدِٓل(، ٌك

ه ا ه ف  األجىاس  الهىقولة  ه ف  األ ف ع اؿ    ٍ يب  بأى  قولً: ] وأ ج 
ـَ  [؛(8) ف هػف هجٍػكؿ )َرِئػ أؼ: فٍهػا هىقػٚك

ًُ((9)الشػػػَْء( هثػػػل: )َسػػػِهَع( ًُ. (10): )َأَحب ػػػ : كػػػػ)َهَىَع(: أصػػػمحً. كهػػػف هجٍػػػكؿ )ُكِعػػػَل (12)الَقػػػَدَح( (11)أك )َرِئػػػـَ ، كَأِلَفػػػ
ّـِ الت ػػػاِء، كَكْسػػػِر الػػػكاِك: )طػػػائٌر ُٓػػػْدِلْ ُخٓكطػػػًا ِهػػػْف َشػػػَجَرٍة،  (14) (: لجػػػأ(13)إليػػػً ُط(: بَضػػػ ُط( كػػػػ)ُتُكرِّـ(. ك)الُتُىػػػكِّ )الُتُىػػػكِّ

)ًُ ػػػػ ٌْفِ  (15)كيىسػػػػُج ُعش  ػػػػُر(: بَضػػػػِـّ خٓػػػػكط. كػػػػذا فػػػػْ القػػػػاهكس ( هىكطػػػػًا بتمػػػػؾ ال(16)كػػػػػ)قاركرِة الػػػػدُّ . قػػػػاؿ: ك)التُُّبشِّ

                                                           

 ( فْ )ـ(: )ثالث(.1)
 .[67ك، 40ٓكسف:]، ك[57اٖىعاـ:]( 2)

كُح﴾.[85ا٘سراء:] (3)  . فْ )ؾ(: ك﴿ُقِل الرُّ
(4) [:  .[2الرـك
 .[101ٓكىس:]( 5)

 .(تجرؼ )( فْ )ـ(، ك)ط(: (6
( الجػػاعرة: اٚسػػت، أك حمقػػة الػػدبر. كالجاعرتػػاف: هكضػػع الػػرقهتٓف هػػف اسػػت الحهػػار، كهضػػرب الفػػرس بذىبػػً (7

 اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط عمِ فخذيً، أك حرفا الكركٓف الهشرفٓف عمِ الفخذٓف. ك)رئـ: لٛست(.
 .(3/296)ج السٓكطْ، ٌهع الٍكاهعك  (،1/366)ج

 قطة فْ )ـ(.( )هف اٖفعاؿ(، سا8)
 ( فْ )ؾ(، ك)ط( كػ)َسِهَع(.9)

10).)ًُ  ( فْ )ـ(، ك)ط(، )َحب 
 .(أك رثـ) :كفْ )ط( (،راـ)( فْ )ـ(: 11)

ـِ ٚك َىِظَٓر َلٍا إٚ الدُّ (12 ّٛ ـُ اْٚسُت عف ُكراٍع َحكاٌا باِٖلِف كال ِئ ـَ الَقَدَح َرْأًها َأْصَمَحً َكَرَأَبً كالرُّ ْ ُدَكْيَبػٌة ( َرَأ ِئُل ٌك
ْ َهِدَٓىٌة هف َهدائِف ِحْهََٓر. ابف سٓدة، ٌِ  .(10/293)ج الهحكـ كِرئاـ َهْكِضٌع كِقَٓل 

ػػػاع، كتػػػاب اٖفعػػػاؿ(13 ( لجػػػأ. اىظػػػر: ابػػػف الَقط  ًٛ (، 3/309)ج ( )اسػػػتكعل إليػػػً(: لجػػػأ. )كعػػػل(: ك)َكَعػػػل(: )َكْعػػػ
 .(1/1069كالفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج

 كفْ )ـ(: )عمِ الضهة هجاؿ(.( فْ )ؾ(: )كعمِ إليً لجأ(. (14
 ( فْ )ـ(: )عميً(.15)
 .(الذٌب) :( فْ )ـ(16)
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ػػػػػػرؼِ  ب/20/ؽ ، ككْسػػػػرِ (1)الت ػػػػاِء كالَبػػػػاءِ  َدِة، كبخػػػػطِّ الجػػٌك ػػػػِٓف الهشػػػػد  لػػػػً:  (2): )البػػػػاُء( هفتكحػػػػٌة: )طػػػػائٌر( ُيقػػػػاؿُ الشِّ
 .  (3)الصفارية

أ  في التهثيل  (4)قولً ـ  ب د  ى ها َراَعِ ٌذا الترتٓػَب؛ ٖف  بعػَض اٖبىيػِة الَعَشػَرة أكثػُر دكراىػًا فػْ  ،[(5): ] ث  كا 
ػػػػِة؛ فهػػػػا ٌػػػػك عمػػػػِ كزِف )َفْعػػػػ َقػػػػِل كالِخف  ـِ ِهػػػػْف َبْعػػػػٍض ِبَحَسػػػػِب الثِّ ٍل(؛ أؼ: بسػػػػككِف العػػػػِٓف، كفػػػػتِح الفػػػػاِء أكثػػػػُر الكػػػػٛ
ـ  أَتِ عمِ ٌذا الترتٓب. َتِٓف؛ فمٍذا َبَدَأ ُث ًِ عمِ ِخف  ًٚ؛ ٚشتهاِل  استعها

ي ـ[   الى ابغة:  ٌك بزاؼ كهثىاة تحتية هثاؿ )الِفَعل( بكسِر الَفاِء، كفتِح العِٓف: صفة. كشاٌُدُي قكُؿ  (6) قولً: ] وز 
ـ  واحػػػػػػػػػػػػدةً  ػػػػػػػػػػػػاٍؿ ث ػػػػػػػػػػػػ ث  ل ي              بات ػػػػػػػػػػػػت  ث ػػػػػػػػػػػػال 

    
 
 
 

ػػػػػػػػا  ي ه  ػػػػػػػػز اًل ز  ػػػػػػػػي ه ى  ب ػػػػػػػػذ ي الهجػػػػػػػػاز  ت راع 
(7) 

 

ك ُهْسَتْدَرؾٌ  َؽ الى باِت. ٌك ٚ  فْ حرٍؼ (8) عمِ قكِؿ سػػٓػػبػػكيػػً أؼ: ُهَتَفرِّ ًٛ( جاء صفًة إ ًُ؛ أؼ: )ِفَع ، ٚ َىْعَمُه
 ًِ ا اْسُتْدِرَؾ عمي ك: )َقْكـٌ ِعَدًػ(، كهه  َعْف  )ِقَيًها(، ك)ِسَكًػ( لكْف ُأِجٓبَ  -أيضًا  -ُهْعَتلٍّ ُْٓكَصُف بً الَجْهُع ٌك

ـٍ(، كلٚك ذلؾ لِقَٓل: )ِقَكًها(؛ ّٖىٍا ِهْف َذَكاِت الكَ  َها بأَف )ِقَيًها( فْ اْٖصِل َهْصَدٌر َهْقُصكٌر ِهْف )ِقَيا ٌِ اِك، ٚك إٓراِد
ًىا( فْ هفرد؛ ٚىكساِر ها قبمٍا َكًة )َعْٓ ّٚ بشرِط أْف يككَف بعدٌا أَ  (9)ُتْقَمُب الكاُك ياًء إذا كاَىْت ُهَتَحرِّ ِلٌف، كيككُف إ

ًُ َهْصَدٌر فْ  (10)فْ َهْصَدٍر ِلِفْعلٍ  ـٍ( عمِ أّى ـَ ِقَياًها(؛ َفَدؿ  اىقُٛب الكاِك ياًء فْ )ِقَي ًُ، ىحك: )َقا ُى اْعُتم ْت َعْٓ
ِْء الهستكؼ  َْٖصِل لمش  ا: ﴿-تعالِ -ُكِصَف بً فْ قكلً (11)ا ًٍ ، ك)ُزكٍر(، (13)كها ُكِصَف بػ)َعْدؿٍ 12) ﴾دِيًِا رِيَ

ِْء الُهْسَتِكؼ  َْٖصِل لمش  كبأّف )ِسَكػ(: اسـٌ فْ ا
ًُ لك كاَف ِصَفًة أصمي ًة َلُتُهكَِّف فْ  (14) ًِ بدلِٓل أى  ُكِصَف ِب

ـ يقكلكف: )بُ  ِر، كُيَؤى ُث َهَع الُهَؤى ِث. ٌك ُر َهَع الهذك   قعٌة ِسَكػ(، كها يقكلكف: )َهَكاٌف ِسَكػ(.الَكْصِفي ِة؛ فكاَف َُٓذك 

                                                           

 ( فْ )ـ(: )كالياء(.1)
 ( )ُيقاُؿ(، ساقط فْ )ؾ(.(2
 .(الصقارية)( فْ )ط(: 3)
 ساقط فْ )ـ(، إلِ قكلً: )عمِ ٌذا الترتٓب(. (4)

 .(183اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (5
العٓف، كيككف اسها كػ)ِعَىب(، كصفة كػ)ِزَيـ(، لهتفػرؽ، ك)ِعػًدػ( فػْ: )قػـك ِعػًدػ(؛ ( )ِفَعل(، بكسر الفاء كفتح 6)

 .(1/206)ج أؼ: أعداء، ك)هكاف ِسًكػ(؛ أؼ: هستٍك. ركف الدٓف ، شرح الشافية
 الجػػػػػيـ الشػػػػػٓباىْ،(، ك 109)صالىابغػػػػػة الػػػػػذبياىْ دٓػػػػػكاف  ،الىابغػػػػػة لمىابغػػػػػة: اىظػػػػػر: .البٓػػػػػت هػػػػػف ]البسػػػػػيط [ (7)

 .(2/81)ج
 (.4/244)ج كتاب، الِسَٓبَكْيً (8)
 .(ها قبل) :( فْ )ـ(9)
 . كالهقصكد لفعل هعتل.(لفعل هحتهل اعتمت عٓىً) :( فْ )ـ(10)

 ( )الهستكؼ(، ساقطة فْ )ـ( ك)ط(.(11
 .[161اٖىعاـ:] (12)

 .(كها كصفً يعدؿ) :( فْ )ـ(13)
كها كصػف بػػ)عدؿ، كزكر، كبػأّف )سػكػ(: اسػـ .[161اٖىعاـ:]: ﴿ِدًٓىا ِقَيًها﴾ -تعالِ -( )ُكِصَف بً فْ قكلً(14

 فْ اٖصل لمشْء الهستكؼ(. ساقط فْ )ؾ(.
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 : رد  بعض  األبىية  إلى بعضٍ (1)الباب السابع

  ً ل  اء  إلى آخر ي [ أ/:12/ؽق و  ك وف  الع ي ف  ه ع  ف ت ح  الف  ً  س  الحاِصُل أّف ىحك: : ]يجوز  في
ِف، َهعَ (2))فخذ( ٌَا: )َفْخٌذ(: ِبُسُككِف الَعْٓ َفْتِح الفاِء، كذلؾ لمِخف ِة؛ ٖف  السككَف أخفُّ  : لً فركٌع ثٛثٌة: أحُد

ا  ٍَ ِهْف ُهْطَمِق الَحَرَكِة. كثاىٍٓا: )ِفْخٌذ( بالسككِف َهَع كسِر الفاِء؛ ِلىْقِل حركِة الخاِء إلٍٓا َبْعَد َسْمِب َحَرَكِت
ًِ َأْحَهُل لمحركِة الث  -أيضًا  -ِلْمِخف ِة  ِت ا: )ِفِخٌذ( بكسرتٓف؛ ِلككِف ؛ ٖف  الحرَؼ الهبتدَأ بً ِلُقك  ٍَ ِقٓمِة. كثالُث

ا بكسرٍة ِلَيْحُصَل َىْكٌع ِهفَ  (.3)كسرِة َحْرِؼ الَحْمِق قكيًة بخِٛؼ َغِٓرٌَا، فَىاَسبَ  ٍَ ِت أْف تتبع ِلُقك 
الت ْخِفِٓف، (4)

ك الخركُج ِهْف كسرٍة إلِ َكْسَرةٍ  أ/ الخركِج ِهَف 21/ؽ ؛ ٖف  الِّمساَف َيعَهُل فْ جٍٍة كاحدٍة بخٛؼِ (5)ٌك
لمغرِض الهذككِر؛ ّٖف  -أيضًا  -الفتحِة إلِ الكسرِة، ككأى ٍـ َعَدُلكا َعْف َفْتِح الفاِء كالَعِْٓف الُهْحَصلِ 

َباُع فْ الَفْتِح، كلكف  الُّمَغاِت الفرعيَة اٖ َْٖقَيُس اٚتِّ ، كقَٓل: ا ًِ ًُ أكلِ ِهْف َعْكِس صِل استتباَع القكؼِّ ِلَها ُدكَى
ًُ فٛ. ًُ؛ َفُكُجكُدُي َيحتاُج إلِ دلٍٓل، كأه ا َعَدُه َْٖصُل فْ الَفْرِع َعَدُه ا؛ إِذ ا ٍَ  َعَدُه

  ً ل  ت ٍف([(6)ق و  ف  لـ ي ك ف  كذلؾ  كػ)ك  ًُ  : ]وا  ـِ (7)الِفْعُل فإى  ـَ فْ ٌذا الِقْس -أيضًا  –ٚ ُيشاِرُؾ اْٚس
؛  ًِ ك سمُب كسرِت ّىها لً َفْرٌع كاحٌد ٌك ًِ َهَع َبقاِء َفْتَحةِ ، كا  العِٓف. كقد (8)فىحك: )َعْمـ( ٓجكز تسكُٓف ِٚه

ًْ ﴿ُقِرَغ شاذًّا:  ُٓ ٌِِْ  ُّ ََ يَْصتَِْتُِطَُٔ ِي ُّ اَّلا ٍَ  : (10)كقاؿ الشاعر ،(9) ﴾ىََػيِ

ر   ػػػػج  ر  كهػػػا ض  ػػػػج  ً  ي ض  ػػػػ ٌ ج   بػػػػازؿ  فػػػإف أ
    
 
 
 

ػػػػػػ  ت  ص  ػػػػػػر  ب  ـ  د  ػػػػػػف  األ د  ً  ت  ح  ف  ه  ػػػػػػ  اي  وغ ار ب 
 

 

                                                           

 .(185اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (1
 ( فْ )ـ(: )فرع(.2)
 ( فْ )ـ(: )هىاسب(.3)
 ( فْ )ؾ(: )فْ التخفٓف(.4)
 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )الكسرة إلِ الكسرة(.5)

 .(150اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (6
 ( )فإىً(: ساقط فْ )ط(.7)
 ( فْ )ؾ(: )فتح(. 8)
 .[83الىساء:]( 9)
 .(217)ص دٓكاف اٖخطل، اٖخطلالبٓت هف ]البسيط[  فْ )ـ(: )كعاتقً(. (10)
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  ً ل  [(2): ]وىحو )ع ى ٍق( يجوز  فيً(1)ق و  ُككِف  )ع ى ق  ٚ ٓخفِ أف  َهَحل  الجكاِز ها لـ َيْهَىْع ِهَف السُّ
ؼ إلِ إدغاـ ًُ ُٓؤدِّ ُككُف فٍٓها؛ ٖى  َهاِىٌع، فإْف َهَىَع اْهَتَىَع كها فْ )ُسُرٍر(، ك)ُجُدٍد( ٚك َُٓجكُز السُّ
ها (3)

، أك الفؾُّ (4)يهتىُع إدغاـُ  ًِ ك هستثقل(5)هثِم  جّدًا . (6)ٌك

  ً ل  د: ]ألف (7)ق و  َز لً فرعًا ثالثًا (9)فْ ذكر )َعُضد( [(8)لع ض  ـْ جك  ٍُ َىَظٌر؛ ِلَها َعَرَفْت أف  بعَض
ك )عضد( ًُ لك لـ َُٓجْز لَكاَف ُهْهِكىًا بالىقل بخٛؼ )ِإِبل كِبِمز((10)ٌك َهَع أى 

(11). 

                                                           

 .(186اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (1
 ( )فيً(، ساقط فْ )ؾ(.2)
(3 ٍّْ ِث َٛ ـٍ ُث ّـِ اْلَفاِء َكُسُككِف اْلَعِْٓف َفَبُىك َأَسٍد َيُضهُّكَف اْلَعَْٓف  ( جاء فْ الهصباح الهىٓر )َفْصٌل( ُكلُّ اْس َعَمِ ُفْعٍل ِبَض

ـٍ ُيَسػكُِّىكَف َتْخِفيًفػا َىْحػُك ُعْىػقٍ  َتِْٓف َفَبُىك َتِهػي ْف َكاَف ِبَضه  ِؿ َىْحُك ُعُسٍر َكُيُسٍر َكاِ  َك  ْٗ َكُطْىػٍب َكُرْسػٍل َكُكْتػٍب إٚ   إْتَباًعا ِل
ـٍ َُٓخفِّػِفْ َىحْ  َلػُة اْلَجْهػِع َكَبْعػُض َبِىػْ َتِهػي َٚ ـِ َفَتْختَػلُّ َد ْدَغػا ِْ٘ ؼ إَلػِ ا ػُككَف ُٓػَؤدِّ َف  السُّ ُف ِبَفػْتِح اْلَعػِْٓف ِك ُسُرٍر َكُذُلٍل ِٖ

ػَفاِت َأْيًضػا َفَيُقػكُؿ ِثَيػاٌب ُجػدَ  ػِة َذِلػَؾ ِفػْ الصِّ َِئه  ْٖ َتِْٓف َجْهػُع َفَيُقكُؿ ُسَرٌر َكُذَلٌل َكَطػَرَد َبْعػُض ا َْصػُل ُجػُدٌد ِبَضػه  ْٖ ٌد َكا
َْصػِل كَ  ْٖ ْىِتَقاَؿ ِهْف َحَرَكٍة إَلِ َحَرَكٍة ُرب َها َكاَف َأْثَقَل ِهْف ا َف  اِٚ َْكَثُركَف ِٖ ْٖ ًُ ا ُء َجِدٍٓد َكَهَىَع ْْ ػ ػَفَة َقِمَٓمػٌة َكالش  َف  الصِّ ِٖ

َذا َكُثَر اسْ  ًِ َكاِ  ُؼ ِفي ًُ الت ْخِفُٓف. الفٓكهْ، الهصباح الهىٓرإَذا َقل  الت َصرُّ ًُ َثُقَل َفَُٓىاِسُب  .(2/698)ج ِتْعَهاُل
 ( )ها يهتىع إدغاـ(، ساقط فْ )ؾ(.4)
 ( فْ )ؾ(: التفكؾ، كفْ )ـ(: )الكف(.5)
ة تكالِ الثقمٓف فْ الثٛثْ الهبىْ عمِ الخفػة؛ فسػكف الثػ (فْ )ؾ(، ك)ـ(: )هستقل(.6) اىْ إى ها سكف )ُعْىٌق( كرٌا

ُفػػكا. ىحػػك:  ف  الثقػػل هػػف الثػػاىْ حصػػل؛ ٖىػػً ٖجػػل التػػكالْ، كلتػػكالْ الثقمػػٓف أيضػػًا َخف  ٚهتىػػاع تسػػكٓف اٖكؿ؛ ٖك
ذا التخفٓف فْ ىحك: )ُعْىق( أكثر هىػً فػْ )ِإْبػل(؛ ٖف  الضػهتٓف  ْبل( بتسكٓف الحرؼ الثاىْ فٍٓها، ٌك )ُعْىق كا 

ػػك حجػػازؼ: )ُرْسػػَمَىا(، َك)ُرْسػػَمٍـ(. الرضػػْ، شػػرح الشػػافيةأثقػػل هػػف الكسػػرتٓف؛ حتػػِ جػػاء فػػْ الكتػػاب العزيػػ  ز ٌك
 .(1/44)ج

: ]ٖف لعضد[.7) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(187اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (8
( ]الَعُضػػد[: هػػا بػػٓف الهرفػػق إلػػِ الكتػػف، ٓػػذكر كيؤىػػث كالجهيػػع: أعضػػاد، كفيػػً ثػػٛث لغػػات: )َعَضػػد كَعِضػػد 9)

اِد )ُعْضد(، كقرأ عيسِ بف عهر بفتح العٓف كالضاد: )َعَضد(.  كعَ  ْسَكاِف الض  ْضٌد(. كقرأ الحسف بضـ العٓف َكاِ 
 دكاء كػػػٛـ العػػػرب هػػػف الكمػػػـكك ، كالحهٓػػػرؼ، شػػػهس العمػػػـك (4/288)ج اىظػػػر: ابػػػف عطيػػػة، الهحػػػرر الػػػكجٓز

 يح عمػػػِ التكضػػػيح فػػػْ الىحػػػكالكقػػػاد، شػػػرح التصػػػر ك ، (8/304)ج ، كأبػػػك حيػػػاف، البحػػػر الهحػػػيط(7/4588)ج
 .(2/657)ج

 .(1/211)ج ( جكاز )ُعْضد(، بضـ الفاء كسككف الضاد. الرضْ، شرح الشافية10)
ػػْ صػػفرة اٖسػػىاف، كفػػْ 11) ِطػػل ِحِبػػر، ٌك ( )ِإِبػػل، ِبِمػػز(؛ بكسػػرتٓف. كلػػـ يػػأت فػػْ الكػػٛـ عمػػِ ِفِعػػل إٚ: إِبػػل، كا 

ػػْ السػػهٓىة، كأتػػاٌف إِبػػد، تمػػ د كػػل عػػاـ، كقٓػػل التػػْ أتػػِ عمٍٓػػا الػػدٌر. ٚك ٓجػػكز إسػػكاف الصػػفات: اهػػرأة ِبِمػػز: ٌك
، كالكقػاد، شػرح (73)ص الثاىْ إٚ فْ: )إبل، كبمز(. اىظػر: الصػفدؼ، تصػحيح التصػحٓف كتحريػر التحريػف

 .(187، ىقرة )صشآٌف، هجهكعة الشافيةك ، (2/657)ج التصريح عمِ التكضيح فْ الىحك
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ب د   ً : ]لهجي اإل  ل  ب ط(1)ق و  ب ؾ(2)واإل  لٗتاف الكحشية (6)اسهاً (5))ِإِبٌد( -أيضاً  - جاء(4)[(3)والح 
ِبد( ِ٘   .(8)حكاي ابف دريد(7)كلٗبد، ىحك: )ٚ أفعل أَبَد ا

                                                           

ِبػػد )لغػػة فػػْ اٖبػػد( بهعىػػِ الػػدٌر. كقػػالكا فػػْ ( لػػـ ٓجػػئ عمػػِ ِفِعػػل )بكسػػرتٓف إٚ إبػػل1) ػػك الَخْصػػر، كا  ِطػػل ٌك ، كا 
ػة  ٚ  لٗتَػاِف خاص  ػْجع ِإ ٌَػَذا الس  سجعٍـ: أتاف إبد، فْ كل عاـ تِمد ٚك يقاؿ ٌذا إٚ فْ اٖتاف خاصػة. َكَٚ ُيقػاؿ 

ف الىسػاء. اىظػر: ابػف سػٓدي، الهخصػص َصاحب اْلعٓف الَهَراغة أَتاُف َٚ تهَتِىع َعف الُفُحكلة. ك)اِ٘بد(: الكلكد هػ
ر(1/212)ج ، كركف الدٓف، شرح الشافية(2/270)ج  .(2/70)ج ، كالسٓكطْ، الهٌز

ًُ الت َأبُّ 2) ًِ َكِهْى ًُ ِفْ إْبِط َء َجَعَم ْْ َْ ُهَؤى َثٌة َكَتَأب َط الش  ْبُط( ِبُسُككِف اْلَباِء َهْعُركَفٌة َكٌِ ِْ٘ ِة َأْك فِ ( )ا َٛ ـِ ُط ِفْ الص  ْحَرا ِْ٘ ْ ا
َْيَسِر. كيقكؿ بعض الهتحذلقٓف: ا٘بِ  ْٖ ًِ ا ًُ َعَمِ َهْىِكِب ٌَُك َأْف ُْٓدِخَل الث ْكَب َتْحَت َِٓدِي اْلُيْهَىِ َفُْٓمِقَي ط بكسػر البػاء. َك

ػػْ صػػفرة اٖسػػىاف،  ِطػػل ِحِبػػر، ٌك كالصػػكاب: اْ٘بػػط، بسػػككف البػػاء. كلػػـ يػػأت فػػْ الكػػٛـ عمػػِ ِفِعػػل إٚ: إِبػػل، كا 
ْ السهٓىة، كأتاٌف إِبد، تمد كل عاـ، كقٓل التْ أتِ عمٍٓا الػدٌر. قمػت: قػرأ بعػض ك  فْ الصفات: اهرأة ِبِمز: ٌك

الطمبػػة عمػػِ بعػػض اٖشػػياخ إبػػط كحػػّرؾ البػػاء، فقػػاؿ لػػً: ٚ تحػػرِّؾ اْ٘بػػط يفػػح ُصػػىاُىً. كفػػْ القػػاهكس: كتكسػػر 
ِزّػ، الهغػػػػرب فػػػػْ ترتٓػػػػب الهعػػػػرب ، كالصػػػػفدؼ، تصػػػػحيح التصػػػػحٓف كتحريػػػػر (17)ص البػػػػاء. اىظػػػػر: الُهَطػػػػرِّ

 .(1/658)ج ، كالفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط(73)ص التحريف
 ( فْ )ـ(: )كالخيط(. 3)
ٌا ابػػف جىػػْ قػػراءة أبػػْ هالػػؾ الغفػػارؼ فػػْ قكلػػً تعػػالِ: 4) ( ُرِكَؼ َعػػف الحسػػف: )الِحِبػػؾ( بكسػػرتِٓف. ك)الِحُبػػؾ( عػػد 

َهاِء َذاِت اْلُحُبِؾ﴾  فأحسػبً سػًٍكا، كذلػؾ  -بكسر الحاء كضـ العػٓف -. كقاؿ: كأها )الِحُبؾ( [7:الذاريات]﴿َكالس 
ػك الهثػاؿ الثػاىْ عشػر هػف تركٓػب الثٛثػْ، فإىػً لػيس  أىً ليس فْ كٛهٍـ )ِفُعل( بكسر الفػاء كضػـ العػٓف، ٌك

الضػـ )الُحُبػؾ(. فْ اسـ ٚك فعل أصًٛ البتة. أك لعل  الػذؼ قػرأ بػً تػداخمت عميػً القراءتػاف بالكسػر )الِحِبػؾ(، ك 
، كركػف الػدٓف، (288-2/286)ج اىظر: ابف جىْ، الهحتسب فْ تبٓٓف كجػكي شػكاذ القػراءات كا٘يضػاح عىٍػا

  (.27/105الزبٓدؼ، تاج العركس )جك ، (1/203)ج شرح الشافية
 ( ِإِبد: بكسرتٓف: )اٖتاف(.5)
 ( )اسهًا(، ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(.6)
رؼ، تٍذٓب المغة،( كقاؿ المحياىْ: ٚ أفعل ذلؾ أ7)  .14/146بد أبدٓف كأبد اٖبدية أؼ أبد الدٌر. اٌٖز
ٌػػػ( دمحم بػف الحسػف بػف دريػد اٖزدؼ، هػػف أزد عهػاف هػف قحطػاف، أبػك بكػر: هػف أئهػة المغػػة 321( ابػف دريػد)ت8)

ػػك صػػاحب )الهقصػػكرة الدريديػػة(، كلػػد فػػْ  كاٖدب. كػػاىكا يقكلػػكف: ابػػف دريػػد أشػػعر العمهػػاء كأعمػػـ الشػػعراء. ٌك
البصػػرة، كاىتقػػل إلػػِ عهػػاف فأقػػاـ اثىػػْ عشػػر عاًهػػا، كعػػاد الػػِ البصػػرة. ثػػـ رحػػل إلػػِ ىػػكاحْ فػػارس، فقمػػدي )آؿ 
هيكاؿ( دٓكاف فارس، كهدحٍـ بقصٓدتً )الهقصكرة( ثـ رجع إلِ بغداد، كاتصل بالهقتدر العباسْ فأجرػ عميػً 

تقاؽ( فْ اٖىساب، ك)الهقصػكر كالههػدكد(، فْ كل شٍر خهسٓف دٓىاًرا، فأقاـ إلِ أف تكفْ. كهف كتبً: )اٚش
ك)شػػػرحً(، ك)الجهٍػػػرة( فػػػْ المغػػػة، ثٛثػػػة هجمػػػدات، ك)ذخػػػائر الحكهػػػة( رسػػػالة، ك)الهجتىػػػِ(، ك)صػػػفة السػػػرج 
كالمجػػػاـ(، ك)الهٛحػػػف(، ك)السػػػحاب كالغٓػػػث(، ك)تقػػػكيـ المسػػػاف(، ك)أدب الكاتػػػب( ك )اٖهػػػالْ(، ك)الكشػػػاح(، 

 .(6/80)ج . كالزركمْ، اٖعٛـ(4/323ابف خمكاف، كفيات اٖعياف )ج ك)زكار العرب(، ك)المغات(. اىظر:
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َدِة ِلَقَمِح  اٖسىاف(1)ك)ِحِبٌر( اسـ بمد،  (4)لطائر، كِعِبلٌ  (3)كِبِمٌص (2): بكسر الهٍهمة َكالُهَكح 
ْبسُلَغٌة فْ ال(5)كِدِبٌس  ِثرٌ  (9()8)فْ الَكِتد، كِهِشطٌ  (7)كِكِتدٌ (6)دِّ ِطلٌ  (11()10)فْ الُهْشِط، كا  ََٖثر، كا  فْ  فْ ا
َِٖطل ك الخصر(12)ا ِجدٌ (13)ٌك  : قكية. (14)فْ ُأُجٍد. كيقاؿ ىاقة ُأُجٌد؛ أؼ: كاِ 

                                                           

ء. كالَحْبػػػُر، كالِحْبػػػُر: الَجهػػػاؿ كالَبٍػػػاء، بػػػالفتح كالكسػػػر. كالِحْبػػػر: الِهػػػداد. كالِحْبػػػُر 1) ْْ ػػػ ( الَحَبػػػُر كالَحبػػػاُر: َأثَػػػر الش 
يػػًا كػػاَف أ ًُ أحبػػار، ِذهِّ ػػل الػػدٓف، كجهعػػ ـُ هػػف عمهػػاء ٌأ ػػل الكتػػاب. كالَحْبػػُر: العػػاِل ك ُهسػػِمهًا بعػػد أف يكػػكف هػػف ٌأ

كالَحْبػػر: ُصػػفرة َتَقػػع عمػػِ اٖسػػىاف. كالِحَبػػرة: َضػػْرب هػػف ُبػػركد الػػَيَهف. كالِحِبػػَرُة بكسػػر الحػػاء كالبػػاء: الَقَمػػُح فػػْ 
َْسػَىاَف. اىظػر: الخمٓػل، العػٓف ْٖ ػْ ُصػْفَرٌة ُتِصػُٓب ا سىاف ٌك ٍٖ رؼ، الصػحاح(3/218)ج ا ، (2/621)ج ، كالجػٌك

 . (1/118)ج ٓكهْ، الهصباح الهىٓرالفك 
 . (لفمح ا٘ىساف)( فْ )ؾ(، ك)ط(: 2)
 .(17/496( ِبمٌِّص، بَكْسٍر فَتْشدٓد. الزبٓدؼ، تاج العركس )ج3)
 . (كعٓل)( فْ )ؾ(، ك)ـ(: 4)
 . (كديس)( فْ )ـ(: 5)
ْبس: ُعصارُة الرَُّطب كالت ْهر. 6) ٌَُك عسل الت ْهر. ُيَقػاؿ:  ،يًعاَجهِ  (الدبس كالدبس)( فْ )ـ(: فْ الكبر. كالدِّ دبػس )َك

ػػػػل اْلَهِدَٓىػػػػة (،كدبػػػػس ػػػػْقر) :كيسػػػػهيً ٌأ اؿًسػػػػبْ دِ  :َكُربَهػػػػا سػػػػهْ عسػػػػل الى ْحػػػػل (،الص  ، العػػػػٓف الخمٓػػػػل .ا ِبَكْسػػػػر الػػػػد 
 .(1/29)ج ابف دريد، جهٍرة المغةك  (،7/231ج)

: ِتػػْد يػػا فػػٛف َكْتػػدًا. يقكلػػكف َكتَػػد، فيفتحػػكف التػػاء. ( ِكِتػػد )لغػػة فػػْ الَكِتػػد(، كالَكِتػػُد هعػػركؼ، كجهُعػػً أكتػػاد، كتقػػكؿ7)
كالصكاب َكِتد كَهْف خّفػف قػاؿ: َكْتػٌد، كلزهػً ا٘دغػاـ، لقػرب هخػرج التػاء كالػداؿ، فيصػٓر عمػِ كّد، فػإف جهعػت 

، كالصػفدؼ، تصػحيح التصػحٓف (8/55)ج الَكد  قمت: أكتػاد، فػأظٍرت هػا كػاف هػدغهًا. اىظػر: الخمٓػل، العػٓف
ر(540)ص لتحريف، الصفدؼكتحرير ا  .  (1/72)ج ، كالسٓكطْ، الهٌز

 ( فْ )ـ(: )كشط(. 8)
ر9)  .(2/71)ج ( )ِهِشط(: لغة فْ الهشط، ك)إِثر(: لغة فْ اٖثر. السٓكطْ، الهٌز
 ( فْ )ـ(: )كأبر(. 10)
ر11)  .(2/71)ج ( )إِثر(: لغة فْ اٖثر. السٓكطْ، الهٌز
لف. ك)اٖيطل(12) ْٖ ٌَُك الخصر. ابف دريد، جهٍرة المغة( )ا٘طل(: ِبَكْسر ا  .(1/505)ج : َكاِحد َك
 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )الخضر(. 13)
( )ىاَقػػٌة ُأُجػػٌد(: إذا كاىػػت قكيػػة هكثقػػة الخمػػق. يقػػاؿ: الحهػػد  الػػذؼ )آَجػػَدِىْ( بعػػد ضػػعف، أؼ قػػّكاىْ. كيقػػاؿ: 14)

ػػػِر؛  ٍْ َتِْٓف، إذا كاىػػػت قكيػػػة ُهَكّثقػػػُة الظ  ـٌ َكاِحػػػد، )ىاَقػػػٌة ُأُجػػػٌد( ِبَضػػػه  ػػػا كَأّىٍػػػا َعْظػػػ ػػػِر(، َترٌا ٍْ أؼ: )ُهت ِصػػػمُة َفَقػػػاِر الظ 
ٌَا ّللا ُ  ىػػاث(، َكَٚ ُيَقػػاؿ: )لمَجَهػػل ُأُجػػٌد(. ك)كآَجػػَد ِ٘ َْ ُهْؤَجػػدُة الَقػػَراء. كأيًضػػا ُأُجػػد زجػػر -َتَعػػاَلِ –)خػػاص  با ػػ ٍِ ( َف
 َقػػػّكاِىْ. اىظػػػر: ابػػػف السػػػكٓت، إصػػػٛح الهىطػػػق لٙبػػػل. كيَقػػػاؿ: )الحهػػػُد  ال ػػػِذؼ آَجػػػَدِىْ َبْعػػػَد َضػػػْعف(؛ َأؼ:

، (2/366)ج البغػػػػدادؼ: عبػػػػد القػػػػادر، خزاىػػػػة اٖدبك ، (1/213)ج ، كركػػػػف الػػػػدٓف، شػػػػرح الشػػػػافية(218)ص
 . (7/375الزبٓدؼ، تاج العركس )جك 
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ح  الجهع  بيىٍها ً : ]فكيف ي ص  ل  ُي  لـ ٓتعرض الشارح [(1)ق و  ، كقد َرد  ًِ ِي؛ لظٍكِر َضْعِف ِلَردِّ
(2) الٓزدؼُّ 

 فقاؿ: ليس بشٍْء لجكاِز الجهِع بٓىٍها.   

  ً ل   دلٓل آخر لمتصحٓف أك دلٓل لهجْء )إِبد( . [(4) : ]قاؿ ثػػػعػػػمػػػب(3)ق و 

  ً ل   اهرغ القيس ٌْ الهعمقات السبع ذكر ذلؾ عىد شرح قكؿ [(6)ات  ي  ع  ب  : ]في شرح الس  (5)ق و 

               ب/21/ؽ :(7)

ػػػػػػػةٍ  ػػػػػػػاق ا ى ع اه  ػػػػػػػٍي وس  ط ػػػػػػػال ظ ب  ً  أ ي   ل ػػػػػػػ
    
 
 
 

ػػػػػػل    ريػػػػػػب  ت ت ف  ت ق  اٍف و  ح  ػػػػػػر  ػػػػػػاء  س  خ  و ا  ر 
(8) 

 
 

                                                           

ف ا٘بل هػف اٖسػه1) ِبط كالِحِبؾ؛ ٖك ِبِد كاِ٘ ِ٘ اء، كالبمػز ( قصد قكؿ الشارح: )كقاؿ بعضٍـ ٌذا تصحٓف لهجْء ا
 .  (187)صهف الصفات؛ فكٓف يصح الجهع بٓىٍها؟!(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية 

 (.4/11الهساعد فْ تسٍٓل الفكائد )ج، (، كابف عقٓل1/40)ج ( الٓزدؼ، شرح الشافية2)
: ]فْ شرح السبعيات[.3) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 صفات عمِ ِفِعل إٚ حرفاف: اهرأٌة إِبد؛ أؼ: كلكد، كأتاف ِبِمز؛ أؼ: ضخـ.( قاؿ ثػػػعػػػمػػػب: لـ يأِت هف ال4)

 .(188اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (5
اىظػػػر: ( فػػػْ إعجػػػاز القػػػرآف لمبػػػاقٛىْ، فػػػْ حدٓثػػػً عػػػف اهػػػرغ القػػػيس: )...اختػػػاركا قصػػػٓدتً فػػػْ )السػػػبعيات(. 6)

ٓػر بػف أبػْ سػػمهِ: هػف أصػحاب السػػبعيات. كفػػْ الهمػل كالىحػل ذ (،159)صإعجػاز القػرآف ، البػاقٛىْ كػػر ٌز
ػد بػف اْلَقاِسػـ  (،3/88)جالهمل كالىحل،  ،الشٍرستاىْاىظر:  كذكر البغدادؼ: أىً َكقع إليً كتاُب أبػْ بكػر ُهَحه 

 .(3/161)ج البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدباىظر:  اٖىبارّؼ ِفْ شرح القصائد السبعيات.
ػ( اهػػرؤ القػػيس بػػف حجػػر بػػف الحػػارث الكىػػدؼ، هػػف بىػػْ آكػػل الهػػرار: أشػػٍر شػػعراء ؽ ٌػػ 80( اهػػرؤ القيس)ىحػػك7)

 العػػػرب عمػػػِ ا٘طػػػٛؽ. يهػػػاىْ اٖصػػػل. هكلػػػدي بىجػػػد، أك بهخػػػٛؼ السكاسػػػؾ بػػػاليهف. اشػػػتٍر بمقبػػػً، كاختمػػػف
الهؤرخػػكف فػػْ اسػػهً، فقٓػػل: حىػػدج. كقٓػػل: هميكػػة. كقٓػػل: عػػدؼ. ككػػاف أبػػكي همػػؾ أسػػد كغطفػػاف. كأهػػً أخػػت 

ك غٛـ، كجعػل يشػبب كيمٍػك، كيعاشػر صػعاليؾ العػرب،الهٍمٍل  فبمػغ  الشاعر، فمقىً الهٍمٍل الشعر؛ فقالً ٌك
ػك فػْ ىحػك العشػريف هػف عهػري. فأقػاـ  ذلؾ أباي، فىٍاي عف سٓرتً فمـ ٓىتً. فأبعدي إلػِ )دهػكف( بحضػرهكت، ٌك

اء خهس سىٓف، إلِ أف ثار بىك أسد عمِ أبيً كقتمكي، فبمغ ذلؾ اهرأ القيس ك  ٌػك جػالس لمشػراب فقػاؿ: رحػـ ٌز
، ٚك سكَر غًدا! الٓػـك خهػر، كغػًدا أهػر!، كىٍػض  هللا أبْ! ضيعىْ صغًٓرا، كحهمىْ دهً كبًٓرا، ٚ صحَك الٓـك
ػل ىجػد(.  ِهْف غدي فمـ ٓزؿ حتِ ثأر ٖبيً هف بىْ أسد، كقاؿ فْ ذلؾ شعًرا كثٓػًرا. قػاؿ ابػف قتٓبػة: )ٌػك هػف ٌأ

مٍُّػا ديػار بىػْ أسػد(. كيعػرؼ اهػرؤ القػيس بالهمػؾ الضػمٓل؛ )ٚضػطراب أهػري ك)الديار التْ يصػفٍا فػْ شػعري ك
طكؿ حياتً(، كبذؼ القركح؛ )لها أصابً فػْ هػرض هكتػً(. ككتػب اٖدب هشػحكىة بأخبػاري. اىظػر: ابػف قتٓبػة، 

 .(2/12)ج كالزركمْ، اٖعٛـ (،9/245)ج ، كابف عساكر، تاريخ دهشق(1/107)ج الشعر كالشعراء
، (1/182)ج ، كالجػػاحع، الحٓػػكاف(21)ص القػػيس هػػف ]الطكيػػل[، اىظػػر: دٓػػكاف اهػػرغ القػػيس غ ٚهػػر ( البٓػػت 8)

 .(214)ص ، كابف السكٓت، الكىز المغكؼ فْ المسف العربْ(1/138)ج القرشْ، جهٍرة أشعار العربك 
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البصريكف  ، كاٖطل الخاصرة، كالجهع اٖياطل، كاٖطاؿ أجهع(3)كاٖطل (2)اٖيطل (1)كعبارة
 .(8)فْ كٛهً عدـ الزيادة. فمٓتأهل (7)، كالهراد باٚقتصاد (6)ها حكاي الشارح (5)  (4)إلِ آخري

ً : وال ثالث لٍها إشارة إلى أىً لـ ل  ً : ]وق و  ل  ها[(9)ق و   (10)قاؿ الشارح يوجد في الخارج غيٌر
ف سمـ لـز تجكيز ا٘سكاف فْ الىحك بتقدٓر ٌك هبىْ عمِ اىتف ك ههىكع، كا  ها فْ الخارج ٌك اء غٌٓر

ك باطل. اىتٍِ. كجكاب ٌذا أف ها ثبت تعهيهً هف المغة  ك قياس فْ المغة ٌك كجكدي فْ الخارج ٌك
الهختمف فْ جكازي كها صرح بً ابف الحػػاجػػب كغٓري كهثمكا لً: برفع  القياسباٚستقراء ليس هف 

فْ جكاز  (11)، كىصب الهفعكؿ، كها ىحف فيً هف ٌذا القبٓل، كها ٚ ٓخفِ؛ فٛ إشكاؿ حٓىئذٍ الفاعل
 فيها يفرض كجكدي . (12)ا٘سكاف

  ً ل  ك جاء عمِ فعل كثٓر هف اٖلفاظ لكف لـ  [(14)اى  ر  ك  ا ذ  عمى ه   ل  ه  الح   ف  ي  ع  ت  : ]ف  (13)ق و  ٌك
 ز(.ٓجز إسكاف العٓف فْ شْء  هىٍا غٓر )اِ٘بل كالِبمِ 

[؟؛ ل ٌذا إال تىاقض  بّيف  ً : ]ٌو ل  ًُ: كىحك: )ِإِبل كِبِمز( ٓدؿ عمِ أف  ُكل  ها كاف  ق و  ّٖف َقْكَل
 عمِ ِفِعٍل ٓجكز فيً إسكاف العٓف. 

                                                           

 ( فْ )ؾ(: )ج(. ٚ أدرؼ هاذا يقصد بٍا؟ 1)
 ( فْ )ط(، ك)ـ(: )عبارتً اٖيطل(.2)
 )اٖيطل(. ( فْ )ـ(:3)
ػػُل 4) ٌْ َٖسػاِس: )ٌػـ َأ َٖياِطػِل(، َكهػػف سػَجعاِت ا ػٌل ُلُحػُق أطػاِؿ، كا ًٛ(. ج: )َأياِطػُل(، ُيقػػاؿ: )َخْٓ ػا ِإطػ ٍَ ( كيػرَكػ: )َل

َٖياِطػِل(.  اىظػر: الزكزىػْ، شػرح الهعمقػات السػبع الزبٓػدؼ، تػاج ك ، (68)ص الَعكاِتِق العياطل، كالعتاِؽ المحػق ا
 .(27/455العركس )ج

 ( فْ )ؾ(: )إلِ آخر(.5)
 ( فْ )ؾ(: )ها كىاي الشارح(.6)
 ( فْ )ؾ(، ك)ـ(: )باٚقتصار(.7)
 ( )إلِ آخري ها حكاي الشارح، )كالهراد باٚقتصار فْ كٛهً عدـ الزيادة. فمٓتأهل(. ساقط فْ )ـ(. 8)
  ( فْ )ـ(: )ٚ(. 9)
 ( فْ )ؾ(، ك)ـ(: )قاؿ شارحً(.10)
 ٓىئذ.( فْ )ـ(: )ح(، قصد بٍا: ح11)
 ( فْ )ـ(: )ا٘هكاف(.12)
: ]عمِ زعـ ٌذا القائل[.13) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكِل

 .(189اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (14
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ً : ]وال ثالث لٍها[ ل  هعىاي أىً ٚ ٓجكز إسكاف العٓف إٚ فْ البىاءٓف الهذككريف فيككف  وق و 
، ٚك ٓجكز إسكاف العٓف فْ كل ها جاء )ف ع ل(ٓف فْ كل ها جاء عمِ هعىِ الكٛـ ٓجكز إسكاف الع
 عمِ )ِفِعٍل( ٌذا تىاقض َبٌِّٓف.

ً : ]عمى زعـ ٌذا القائل ل  كأكثر ها (2))الزعـ(: هثمثة: القكؿ كالحق كالباطل كالكذب ٌذا [(1)ق و 
 .(4)ٚ بػ)ٓجكز((3)يقاؿ: فيها يشؾ فيً، كالظاٌر أّف الجار  هتعمٌق بػ)جاء(

  ً ل  ح  ٌذا الحكـ[(5)ق و  ِبل كالِبِمز(؟!. : ]فكيف يص  ِ٘ ّٚ فْ )ا ك أىً لـ ٓجز إسكاف العٓف إ  ٌك
و أف يكوف المفع إلخ[ ً : ]ٌو ل  جاريًا عمِ (7)، أك ٚ يككف كذلؾ إٚ إذا كاف(6)ٚ ٓخمك ق و 

اف، كهف الغرابة؛ القكاىٓف الهستىبطة هف كٛهٍـ، سالهًا هف تىافر الحركؼ بحٓث يسٍل عمِ المس
، كيبحث عىً فْ كتب المغة الهبسكطة، ٚك يحتاج إلِ أف َُٓخر َج لً (8)بحٓث ٚ يحتاج إلِ أف ٓىفر

ًٌ بعٌٓد. كتفصٓلُ  ًِ  (9)َكْج  .(10)ذلؾ فْ َهِحمِّ
  ً ل  وف  ذلؾ (12): ]واألكثروف (11)ق و  ز  وّ  َأْؼ: َكْكَف )الُعُسِر كالُيُسِر( فرعًا عمِ  [؛(13)ال ي ج 

: )إذ ٚ يحصل(أحدٌهاْسِر كالُيْسِر(؛ لكجٍٓف: )العُ  ًِ : هع والثاىي .(14): أشار إليً بَقْكِل ًِ : أشار لً بَقْكِل
؛ ّٖف (15)جكاز أف يككف ٌكذا فْ الحكاشْ، كالظاٌر الهراد بذلؾ الضـ فْ )ُقُفل( تفريعًا عمِ )ُقْفل(

ّىً شرٌح لقكلً: )كىحك: ُقْفل ٓجكز فيً ُقُفل  ك ٓريد أف ٓبٓف أّف اٖكثريف البحث فيً، ٖك عمِ رأؼ(، ٌك
ليسكا عمِ ٌذا الرأؼ، كها ٓدؿُّ عميً تىكُٓر لفع )رأؼ( فْ الهتف ثـ بّٓف هسىَد الرأؼ الضعٓف 

  بالكجٍٓف الهذككريف. ض.

                                                           

 ( فْ )ط(: )القاتل(.1)
 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )ضد(.2)
 ( فْ )ـ(: بػ)خاء(.3)
ِبط4) ِ٘ ِبػػػػد(، ٓجػػػكز فيػػػػً ( ىػػػص الجػػػاربردؼ: )كػػػػل هػػػا جػػػػاء بكسػػػرتٓف عمػػػِ زعػػػػـ ٌػػػذا القائػػػػل: كػػػػ)ا ِ٘ ، كالِحِبػػػؾ، كا

 .(189، الجاربردؼ )صا٘سكاف...(. شآٌف، هجهكعة الشافية
ك أف يككف المفع إلخ[.5) : ]ٌك ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 ( )ٚ ٓخمك أك(، ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.6)
 ( فْ )ـ(: )صار(.7)
 ( فْ )ؾ(: )ٓىقر(. 8)
 ( فْ )ط(: )تفصٓل(.9)
 سؤاؿ الجاربردؼ: ها تريد بالفصيح؟( إجابة 10)
: ]لكف لـ يأت إٚ ها ذكري لٛستثقاؿ[.11) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، )ـ(، إلِ َقْكِل

 .(190اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (12
( ىػػص الجػػاربردؼ: )ُقْفػػل(: بالسػػككف، ٓجػػكز فيػػً )ُقُفػػل(: بالضػػـ؛ لهجػػْء )ُعُسػػر كُيُسػػر(: بالضػػـ، ك )ُعْسػػر 13)

 سككف.كُيْسر(: بال
ك التخفٓف.14)  ( إذ ٚ يحصل هىً الغرض، ٌك
ًٚ أكلِ باٖصالة.15)  ( كاٖكثر استعها
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 (2): أبىية االسـ الرباعي الهجرد(1)الباب الثاهف

ً : ]لكف لـ يأت إال ها ذكري لالستثقاؿ[ ل  ات ثٛثة سقطت ٚلتقاء الساكىٓف، هف الهذككر  ق و 
 ٌْ: أحكاؿ الفاء هع سككف العٓف كالٛـ. 

] ج  ً : ]والزّ ب ر  ل  َدٍة ساكىة كجيـ: الزيىةُ  (3)ق و  ٌَرٍ  (4)بزاؼ كراء هكسكرتٓف كُهَكح  ٍْ أك َجْك ، (5)ِهْف َكْش
ٌَبُ  حابُ 22/ؽ كالذ  َدٍة كهثمثة : ِبهُ (7)الرقُٓق، فيً ُحْهَرٌة، كالُبْرُثفُ (6)أ/ كالس  : (9)هضهكهتٓف. كالِهْخَمبُ  (8)َكح 

بكسر القاؼ، كفتح الهيـ، كسككف الهٍهمة، (11):(10)بكسر الهيـ، كفتح الٛـ، كالِقَهْطرُ 
ِفْىُس  الجهُع دفاِىَسٌة، كالهرأة . الدىْءُ  :: الحهقاُء كاٖحهقُ (زبرجػ)كفاء كىكف: ك (14)بهٍهمتٓف(13):(12)كالدِّ
  .(15)الثقٓمة

                                                           

 .(191اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (1
َْٖخَفػػُش  َكَزادَ  كِقَهْطػػر( كِدْرٌَػػـ كُبػػْرُثف، كِزْبػػِرج )َجْعَفػػر: خهسػػة الهجػػرد كلمربػػاعْ (2) أبىيػػة اٚسػػـ )ُجْخػػَدب(.  َىْحػػَك: ا

ْ خهسة باٚستقراء: جرد:الرباعْ اله )ِفْعِمػٌل(  -2 )َفْعَمَل( )َجْعَفػَر(، بفػتح الفػاء كالػٛـ، كسػككف العػٓف. -1 ٌك
)ِفْعَمػٌل(  -4)ُفْعُمٌل( )ُبْرُثٌف(، بضـ الفاء كالٛـ، كسككف العٓف.  -3 )ِزْبِرٌج(، بكسر الفاء كالٛـ، كسككف العٓف.
ـٌ(، بكسر الفاء، كسككف العٓف، كفتح ا )ِفَعْمٌل( )ِقَهْطٌر( ِبَكْسِر الَفاِء، َكَفْتِح الَعِْٓف، َكسككف الٛـ  -5 لٛـ. )ِدْرٌَ

ٌػػػػ(. 215)ُفْعَمػػػٌل( )ُجْخػػػَذٌب( بضػػػـ الفػػػاء، كسػػػككف العػػػٓف، كفػػػتح الػػػٛـ اٖكلػػػِ زادي اٖخفػػػش)ت -6اٖكلػػػِ. 
 عمػػػػـ فػػػْ الشػػػافيةابػػػف الحاجػػػب، كالىيسػػػارؼ، اىظػػػر:  ٌػػػػ( ٓركيػػػً بػػػػ)ضـ( الػػػّذاؿ ) ُجْخػػػُذٌب(.180كسػػػٓبكيً)ت
، (215/ 1ج) الحاجػب ابػف شافية شرح اٚستراباذؼ، الدٓف ، كركف(14/ 1ج) الشافية ىظـ كالكافية التصريف

 (.1/388كالهمؾ الهؤيد، الكىاش فْ فىْ الىحك الصرؼ )ج
  ( فْ )ؾ(: ]كالزبرج[ هف دكف )قكلً(.3)
 ( فْ )ـ(: )القريىة(.4)
بػػػرج5) بػػػرُج(: الػػػذٌب. ك)الزِّ ػػػٛح. الخمٓػػػل، العػػػٓف( )الز  بػػػرُج(: زيىػػػُة السِّ ػػػحاب بسػػػكاٍد كُحهػػػرة فػػػْ كجٍػػػً. ك)الزِّ  (: الس 

 .(6/203)ج
 ( فْ )ـ(: )السىجاب(.6)
ََٖسد. الخمٓل، العٓف7)   .(8/253)ج ( )الَبراِثُف(: ككاحدٌا: )الُبْرُثُف(: َهخاِلُب ا
 ( فْ )ؾ(: )كالهثمثة(.8)
 هىزلػػة الُظْفػػِر لٙىسػػاف. ك)الهْخَمػػُب(: الِهْىَجػػُل الػػذؼ ٚ أسػػىاف لػػً. الخمٓػػل، العػػٓف( )الِهْخَمػػُب(: لمطػػائر كالِسػػباِع ب9)

 .(1/122)ج
( )الِقَهْطػػُر(: الجهػػل الضػػخـ. ك)القهطػػر( بػػكزف الٍزبػػر. ك)القهطػػرة(: هػػا تصػػاف فيػػً الكتػػب. اىظػػر: الخمٓػػل، 10)

 .(260)ص ، كالرازؼ، هختار الصحاح(5/258)ج العٓف
  ( فْ )ـ(: )القهط(.11)
فىاُس(: اٖحهػػق. )الػػدفىاس(: كالهػػػرأة الثقٓمػػة. اىظػػػر: 12) فِىس[ ك)الػػػدِّ فِىُس(: الهػػػرأُة الَحْهقػػاء. ]كالػػدِّ ( )دفػػىس(: )الػػدِّ

 .(1/545)ج ، كالفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط(7/339)ج الخمٓل، العٓف
  ( فْ )ـ(: )الدفقس(.13)

 .(192اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (14
 )كالهرأة الثقٓمة(.( فْ )ط(: 15)
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هف ا٘بل كالخٓل:  العظيـ :: بجيـ، كشٓف هعجهة، كػ)ُبْرُثف(. قاؿ فْ القاهكس(1)(عُ الُجْرشُ )ك
  .(3)الجٍتٓف (2)العظيـ الصدر الهىتفخ

  ً ل  م ل(أ/13/ؽ ق و  ـ  أ ف  ف ي ث ب وت  )ف ع  م  : ]و اع 
ـ   (4) ف ت ح  الال  , و  اء  ر  الف  س  ب ك 

ًثا؛ أل  ف   ,(5) ب ح 
] ب  ٌ ًها ه ع ر  ر  رؼ لـ ٓذكر ٌذا صاحب القاهكس د  ـٌ، (8) )ِقْمَفٌع( (7)أيًضا-، كجاء (6) ، كذكري الجٌك لكىً َعَم

ْجَرٌع( ٌِ ، كبالجهمة فالحق ثبكت )ِفْعَمل(؛ ٖف  اٖظٍَر أصالُة (10) خٛؼ أبْ الحسف -أيًضا –كفيً (9)ك)
ف  الهمحَق يستدعْ ثبكَت الهم(11)الٍاءِ   .(12)(حِق بً كقد تحقق الهمحق ىحك: )عثٓر؛ ٖك

                                                           

َكاّب. اىظػػر: الخمٓػػل، العػػٓف1) ػػدر. ك)الجرشػػع(: الهىػػتفخ الجىبػػٓف هػػف الػػد  ػػخـ الص  ، (2/311)ج ( )الُجْرُشػػُع(: الض 
 .(1/567)ج كابف دريد، جهٍرة المغة

 ( فْ )ؾ(: )الهىفتح(.2)
 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )الجىٓف(.3)
 ( فْ )ط(: )فعاؿ(.4)
   (، ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(.( )بكسر الفاء كفتح الٛـ5)
رؼ، 6) ػػك اسػػـ(. الجػػٌك بمػػع، كقمعػػـ ٌك جػػرع، ٌك ػػـ، ٌك ( قػػاؿ الخمٓػػل: )لػػيس فػػْ الكػػٛـ ِفْعَمػػل إٚ أربعػػة أحػػرؼ: دٌر

 .(3/1250)ج الصحاح
   ( فْ )ؾ(: )تمهع أك قمهع(.7)
 ( فْ )ـ(: )قمهع(.8)
 ( فْ )ـ(: )كعجزع(.9)
 ٌػ(.215اٖخفش اٖكسط، سعٓد بف هسعدة)ت (10)
ْجػَرع( فكجػً الجهػع بٓىػً كبػٓف )الَجػَرع( لػيس لػً 11) ٌِ ا ) ْبَمع( زائدٌة؛ لكضكح اشتقاقً هف البمع. كأه  ٌِ ( )الٍاء( فْ )

ْبَمع(؛ فٓىبغػْ أف تجعػل الٍػاء أصػمي ة، كأٚ  ُتجعػل هػف لفػع )الَجػَرع(. كهسػألة الٍػاء فػْ  ٌِ ذلؾ الكضكح الػذؼ لػػ)
ْجػػػَرع( زائػػػدة أـ أصػػػمية؟ اختمػػػف حػػػكؿ أصػػػا ٌِ جػػػرع(؛ فػػػذٌب اٖخفػػػش: إلػػػِ أىٍػػػا زائػػػدة، كأف ) ٌِ لة الٍػػػاء فػػػْ )

)الٍجرع( هشتق هف )الَجرع(، كذٌب ركف الدٓف: إلِ أف الٍاء أصمية غٓر زائدة، كأف كزف )ٌجرع(: )فعمػل(. 
كركف الدٓف ٌٍىا ٓذٌب إلِ ها ذٌب إليً جهٍكر الىحاة كالمغكيكف، كيستبعد هػذٌب اٖخفػش كهػف كافقػً كعبػد 

الرضػْ، شػرح ك ، (149)صجرجاىْ فْ كتابً )الهفتاح(. اىظر: ابف عصفكر، الههتع فْ التصػريف القاٌر ال
 .(1/120)ج الشافية

ٌَر ُهْمحػػق ِبػػ (12) فػػالكاك ِبػػِإَزاِء  (َجْعَفرػ)ا٘لحػػاُؽ ِإذا كػػاَف َحْشػػكًا َفيكػػكف ِباْلَيػػاِء َكاْلػػَكاك كالّىػػكف فهثػػاؿ اْلػػَكاك َثاِىَيػػة َجػػْك
ة هثػػل: )َخْيَفػػق(، كهثاُلٍهػػا َثاِلثَػػة )َجػػْدَكؿ(؛ فػػالكاُك بهىزلػػِة اْلَفػػاء هػػف )َجْعَفػػر(، ك)ِعْثَٓػػر(؛ فاليػػاُء اْلعػػٓف كاليػػاُء َثاِىَيػػ

اء هف )ِدْرٌَـ(. اىظر: العكبرؼ، المباب فْ عمل البىاء كا٘عراب ٍَ  .(2/281)ج ِبِإَزاِء اْل
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ً : ]فأثبتً األخفشق   ل  -هللا  رحهً – عف الككفٓٓف كَعَزاُي ابف هالؾ -أيًضا –ىقل  [(1)و 
(  (4) ، قاؿ كزيادة الثقة هقبكلة، ثـ قاؿ: كقد ٓىتصر لسٓبكيً(3)كالفراء (2)لٗخفش ًٛ فْ إلغائً )ُفْعَم

  ٚ ًِ َعِف العرِب إ َة َىْقِم ًُ َفْرٌع عمِ )َفْعَمٍل(؛ ٖف  ُكل  ها ُىِقَل فيً الفتُح ُىِقَل بأْف ُيقاَؿ: َسم ْهَىا ِصح  أى 
ُـّ، ٚك ٓىعكس، كلك كاف )ُفْعَمٌل( أصًٛ  هف الرباعْ لجاَز أْف َٓىفِرَد عف )َفْعَمٍل(؛  (6)كغٓري(5) فيً الض 

ٚ  ِفراًرا ِهْف تكالْ ضهتٓف لي ـَ بذلؾ أف  َفْتَح ها ُفِتَح لـ َيُكْف إ ك حاجٌز َفُعِم ّٚ ساِكٌف ٌك س بٓىٍها إ
 . اىتٍِ. (7)غُٓر َهِىيعٍ 

                                                           

كفػػتح الػػٛـ، فأثبتػػً اٖخفػػش(. كفػػْ شػػرح ركػػف َىػػصُّ الجػػاربردؼ: )أؼ: اختمػػف فػػْ بىػػاء )ُفْعَمػػل(، بضػػـ الفػػاء،  (1)
ٓف: اعمػػـ أف لمربػػاعْ خهسػػة أبىيػػة باٚسػػتقراء:  أحػػدٌا: )َفْعَمػػل(: بفػػتح الفػػاء، كسػػككف العػػٓف، كفػػتح الػػٛـ،  -الػػدِّ

ٍَب( لمطكيػػل فػػْ الصػػفات.  -فػػْ اٖسػػهاء -ىحػػك: )َجْعَفػػر( لمىٍػػر الصػػغٓر  كالثػػاىْ: )ِفْعِمػػل( بكسػػر  -ك)َسػػْم
، كسككف العٓف، ىحك: )ِزْبِرج( لمزيىة، كالذٌب، ك... فْ اٖسػهاء، ك)ِدْفػِىس( لمحهقػاء هػف الىسػاء، الفاء، كاّلٛـ

بضػػـ الفػػاء، كالػػٛـ، كسػػككف العػػٓف، ىحػػك: )ُبػػْرُثف( لهخمػػب اٖسػػد، فػػْ  -كالثالػػث: )ُفْعُمػػل(:  -فػػْ الصػػفات. 
 -سػػر الفػػاء، كسػػككف العػػٓف، كفػػتح اّلػػٛـبك -كالرابػػع: )ِفْعَمػػل(:  -اٖسػػهاء، ك)ُجْرُشػػع(: لمطكيػػل فػػْ الصػػفات. 

ْبَمع(: لٗككؿ، فْ الصفات.  ٌِ بكسػِر الفػاء، كفػتِح العػٓف،  -كالخاهس: )ِفَعػّل(  -ىحك: )ِدْرٌَـ( فْ اٖسهاء، ك)
ىحػك: )ِقَهْطػر(، فػْ اٖسػهاء، لكعػاء السػكر، كِلَهػا ُيَصػاُف فيػً الكتػب، كلمتشػدٓد كهىػً:  َعُبكًسػا  -كسككِف ال ػٛـ

بضػـ  -[، ك)ِسَبْطر(: لمطكيل الههتػد، فػْ الصػفات. كزاد اٖخفػش سادًسػا، ٌػك )ُفْعَمػل( 10ِريًرا{ ]ا٘ىساف:َقْهطَ 
لىػػكع هػػف الجػػراد، كلمجهػػل الضػػخـ، كقٓػػل: لدابػػة  -ىحػػك: ُجْخػػَدب -الفػػاء، كسػػككِف العػػِٓف، كفػػتِح اّلػػٛـ اٖكلػػِ

هٍا: )ُجْخػُدب( )ُفْعُمػل(، الثالػث سػابق الػذكر، ككػذا كالِحرباء. فإّىً ٓركيً بفتح الداؿ. كسٓبكيً ٚ ٓركيً إٚ بضػ
ف كاف اٖجكد فٍٓا  ٓركؼ الفراء فْ: )ُبْرَقع( ك)ُطْحَمب(، ك)ُجْؤَذر( بفتح الثالث فٍٓا، كاٖخفش عمِ )ُفْعَمل(، كا 

ٌػػػػ(: )َفْعِمػػػل(، كقػػػاؿ: كلػػـ ٓجػػػْئ هىػػػً إّٚ )َطْحِربػػػة(. اىظػػػر: 669عىػػد )الفػػػراء( ضػػػهٍا، كذكػػػر ابػػف عصػػػفكر)ت
 .(1/215)ج الرضْ، شرح الشافية

 -بالضػـ-( هذٌب البصريٓف غٓر اٖخفػش أف ٌػذا البىػاء السػادس لػيس ببىػاء أصػمْ، بػل ٌػك فػرع عمػِ ُفْعُمػل 2)
فتح تخفيًفا؛ ٖف جهيع ها سهع فيً الفتح سهع فيػً الضػـ ىحػك: ُجخػَدب كٌطْحَمػب كُبْرَقػع فػْ اٖسػهاء، كُجْرَشػع 

ـ ُفْعَمػل.  فْ الصفات. كحكِ َأُبك اْلحسف َٛ ًٍ ِحػٓف َقػاَؿ َكَلػْيَس ِفػْ اْلَكػ ا اْحتج عمِ ِسػَٓبَكْي ٍَ َْخَفش: ُجْخَدب، َكب ْٖ ا
، كالهػػػػػػرادؼ، تكضػػػػػػيح الهقاصػػػػػػد كالهسػػػػػػالؾ بشػػػػػػرح ألفيػػػػػػة ابػػػػػػف (5/14اىظػػػػػػر: ابػػػػػػف سػػػػػػٓدي، الهخصػػػػػػص )ج

 .(3/1521)جهالؾ
 .(2/616)ج ( ركف الدٓف، شرح الشافية3)
 (.4/289سٓبكيً، الكتاب )ج (4)
 ( فْ )ـ(: )أصل(.5)

 .(193اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (6
 .(66)ص ( ابف هالؾ، إٓجاز التعريف فْ عمـ التصريف7)
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ً : ]ل   ل  ب  ٌك اٖخضُر الطكيُل الرجمٓف. كالضهٓر فْ  [(1)اد  ر  الج   ف  ه   عٍ و  ى  ق و  : ]ٌو ه ع ر   ً ل  ق و 
ق عٍ  م ٍب وب ر  م لٍ (2)لمهذكور  هف ط ح  ؛ قاؿ الَهْكِصمِ  [(3)وفى ثبوتً لػ)ف ع  ًُ اْلَحقُّ ًُ كها قاؿ: إى  ُّْ كغُٓرُي: إى 

ًِ ُهْمَحًقا  ب/22/ؽ فْ (4)اٖظٍُر، كِهْثُل: )ُعْىَدٍد(  .(6)د(دَ ؤْ )سُ (5)ككِى

  ً ل  [(7)ق و  م ي ب  ح  ع  كلـ ِٓجْئ عمِ )ُفْعٍَٓل( بضـ الفاء، كتسكٓف العٓف، كفتح الياء، شٌْء  : ]ص 
 . (8)غُٓرُي. صحاح

ٍؿ[ ى د  ً : ]أه ا ىحو: ج  ل  ك أىكـ قمتـ أكزاف الرباعْ خهسة فرّد عميكـ  ق و  جكاب عف سؤاؿ هقدر ٌك
 .(9)جىدؿ فإىً هف الرباعْ كليس هف تمؾ اٖكزاف الهذككرة فأجاب بأى ً ىادرٌ 

ٍؿ إلخ[ ى د  ً : ]وأه ا ىحو: ج  ل  ِّْ أكزاٌف  اْسُتدِرَؾ عمِ ها ذكري الهصىفقد  ق و  ِهْف أكزاِف الرُّباع
 .(10)ُأخرػ فهىٍا: )َفَعِمٌل(: بفتح الفاء، كالعٓف، ككسر اّلٛـ، كػ)َجَىِدٍؿ(

                                                           

لىػػكع هػػف الجػػراد، كلمجهػػل  -بضػػـ الفػػاء، كسػػككِف العػػِٓف، كفػػتِح اّلػػٛـ اٖكلػػِ -( قصػػد )ُجْخػػَدب( عمػػِ )ُفْعَمػػل( 1)
تح الػػػداؿ. كسػػػٓبكيً ٚ ٓركيػػػً إٚ بضػػػهٍا: )ُجْخػػػُدب( )ُفْعُمػػػل(، الضػػػخـ، كقٓػػػل: لدابػػػة كالِحربػػػاء. فإّىػػػً ٓركيػػػً بفػػػ

ف  الثالػػث، ككػػذا ٓػػركؼ الفػػراء فػػْ: )ُبْرَقػػع( ك)ُطْحَمػػب(، ك)ُجػػْؤَذر( بفػػتح الثالػػث فٍٓػػا، كػػاٖخفش عمػػِ )ُفْعَمػػل(، كا 
 .(1/217)ج كاف اٖجكد فٍٓا عىد )الفراء( ضهٍا. ركف الدٓف، شرح الشافية

  ( فْ )ـ(: )كيرفع(.2)
 ( فْ )ـ(: )كفعمل(.  3)
( )ُفْعَمل(: كيككف فٍٓها. فاٚسـ: )ُعىَدد(. كالصفة، ىحػك: )ُقعػَدد(، ك)ُدخَمػل(. اىظػر: ابػف عصػفكر، الههتػع فػْ 4)

 .(67)صالتصريف 
 ( فْ )ـ(: )بسكدد(. 5)
(. كالصػػػفة: )ُقْعػػػَدٌد(، ( كيكػػػكف عمػػػِ )ُفْعَمػػػٍل( فػػػْ اٚسػػػـ كالصػػػفة؛ فاٚسػػػـ، ىحػػػك: )ُعْىػػػَدٍد(، ك)ُسػػػْرَدٍد(، ك)ُعْىَبػػػبٍ 6)

ف  َىْحَك )ُسَكدٍد( همحٌق بػ)ُجْخَدب(. كِذْكُر )ُسْرَدٍد(، عمِ )ُسْكَدٍد( كها فْ حاشية ابف جهاعة إّىها  ك)ُدْخَمٌل(. ، كا 
تصحٓف، كتحريف هف الىّساخ. كلِكْف َكَرَد )ُسْكَدٌد( فْ الكتاب، لسٓبكيً: فْ باب: )ها الزيادة فيػً هػف حػركؼ 

، كابػػػػف عصػػػػفكر، الههتػػػػع فػػػػْ التصػػػػػريف (4/277)ج كلزهػػػػً التضػػػػعٓف(. اىظػػػػر: سػػػػٓبكيً، الكتػػػػابالزيػػػػادة 
 .(1/55)ج الرضْ، شرح الشافيةك ، (67)ص

: ]كأها ىحك جىدؿ الخ[.7) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
رؼ، الصحاح )8)  .(1/189ج( اىظر: الجٌك
بػػاِت )َفَعِمػػٍل( فػػْ أبىيػػة الربػػاعْ  اىظػػر: ابػػف عصػػفكر، الههتػػع فػػْ ()َجَىػػِدٌؿ(، ك)َذَلػػِذٌؿ(، لػػيس فٍٓػػا دلٓػػٌل عمػػِ إث9)

 .(55)صالتصريف 
 ( فْ )ط(: كحىدؿ.10)
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، كقد أشار إلِ حكاية (2)(: بضـ الفاء، كفتح العٓف، ككسر ال ٛـ، كػ)ُعَمِبطٍ (1)ك)ُفَعِمٌل(
ُي: بأف  ها ُذِكَر ىاِدٌر، (3)استدراؾ ـْ َدل ْت  (4)ٌذٓف الّشاِرُح، كَرد  ٍِ كبأف  القاعدَة الهعمكهَة ِهِف استقراِء كِٛه

ِبٍط(.  َٛ ها هقصكراف ِهْف )جىاِدٍؿ كَع ٍُ  عمِ أى 

. َكَرد َ كهىٍا )َفَعُمٌل( بفتح الفاء، كالعٓف، كضّـِ ال ٛـِ، كػ)َعرَ  ًِ ًُ لـ  -أيًضا -ُتٍف( لشجر ُْٓدَبُغ ب بأى 
ٚ  ٌذا، كقد قالكا فيً: )َعَرْىُتٌف( ًُ إ فرًعا عىً. كهىٍا:  (6)ٌك اٖصل، كػ)َقَرْىُقٍل( ككاف )َعَرُتفٌ  (5)ٓجْئ هى

سكاِف العٓفِ    .(8)ككسِر ال ٛـِ (7))َفْعِمٌل(، بفتِح الفاِء، كا 

ها ابُف ُعْصُفكرٍ ك)ِفْعُمٌل( بكسِر الفاء، كا   ـِ، ذكٌر ّـِ ال ٛ . كقاؿ: إى ٍها سكاِف العِٓف، كَض
ٚ  )ِزْئُبٌر(، ٚ  )َطْحِرَبٌة(، كِهَف الث اىْ إ ِؿ إ قاؿ: كذلؾ شاذ  (10)ك)ِضْئُبٌل(،(9)ىاِدَراِف لـ ِٓجْئ ِهَف اٖك 

ك )ُفَعْملٌ  -أيًضا –، كَذَكَر (11)إليًِ ٚ ُْٓمَتَفْت  ًُ، ٌك ًُ (12)آخر، كلـ ُْٓثِبْت ِبضّـِ الفاِء، كفتِح العِٓف؛ فإى 

                                                           

 .(194اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (1
ٌَُدِبػٌد(، ك)ُعَكِهػس(، ك)ُعَجِمػط(، ك)ُعَكِمػٌط(، ك)ُدَكِدـ(، لػيس فػْ شػْء هػف ذلػؾ دلٓػٌل عمػِ 2) ( ككذلؾ )ُعَمِبٌط(، ك)

ٚ  كاٖلػػػف قػػػد جػػػاء فيػػػً، ىحػػػك: إثبػػػاِت )فُ  ًُ ٚ ُيحفػػػُع شػػػٌْء هػػػف ذلػػػؾ ِإ َعِمػػػل( فػػػْ الربػػػاعْ. َٓػػػُدؿُّ عمػػػِ ذلػػػؾ أى ػػػ
َفػػػٌة بحػػػذؼ  ـٍ(، ك)ُعجػػػاِلٍط(، ك)ُعُكػػػاِلٍط(. َفػػػَدؿ  ذلػػػؾ عمػػػِ أى ٍػػػا ُهَخف  ٌُداِبػػػٍد(، ك)ُعكػػػاِهٍس(، ك)ُدكاِد )ُعِٛبػػػٍط(، ك)

 .(55)صبتًّة. اىظر: ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف اٖلف؛ إذ لك لـ تكف كذلؾ لجاءت بغٓر ألف ال
 ( فْ )ط(: )حكاية استدراؾ(.3)
 ( فْ )ـ(: )ها ذكرىاي(. كفْ )ط(: )ىارد(.4)
 ( )فكاف عرىتف(، ساقط فْ )ؾ(، كفْ )ـ(: )غرتٓف(.5)
ـ ٓجػئ هىػً إّٚ ٌػذا. ككذلؾ َعَرُتٌف، ليس فيً دلٓل عمِ إثبػات )َفَعُمػل( فػْ الربػاعْ؛ ٖىػً لػ. فْ )ـ(: )غرتف( (6)

كقد قالكا فْ هعىاي: َعَرْىُتٌف. فيهكف أف يككف ٌذا هخفًفا هىً، كها خففكا اٖلف فْ )ُعِٛبط( كىحػكي؛ ٖف  الىػكف 
ػا لػذلؾ. اىظػر:  -أعىْ: ثالثة ساكىة-لزهت زيادتٍا فْ هثل الهكضع  ػا هجرٌا كهػا لزهػت زيػادة اٖلػف، فأجرٌك

 .(55ص)ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف 
 ( فْ )ـ(: )ككسر العٓف(.7)
سكاف الٛـ(.8)  ( فْ )ـ(: )كا 
( فْ )ؾ(، ك)ط(: )زئٓر(، كفْ )ـ(: زىبر، كالذؼ أثبتىاي ها فْ الههتع، ٚبف عصفكر: )ِزْئُبر(. ابف عصفكر، 9)

 . (56)صالههتع فْ التصريف 
ع، ٚبػػػف عصػػػفكر: )ِضػػػْئُبٌل(. ( فػػػْ )ؾ(، ك)ط(: )ضػػػئٓل(، كفػػػْ )ـ(: )ضػػػيفل(، كالػػػْ أثبتىػػػاي هػػػا فػػػْ الههتػػػ10)

 .(56)صاىظر: ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف 
: )فأها حكاية بعضٍـ: )ِزْئُبر كِضْئُبل( 392( ككاف ابف جىْ)ت11) ًِ فػٛ  -بضـ البػاء -ٌػ( قد أىكر ذلؾ فْ َقْكِل

أصػػػػػػػل لٍػػػػػػػا ٚك ٌػػػػػػػْ هعركفػػػػػػػة. اىظػػػػػػػر: ابػػػػػػػف جىػػػػػػػْ، الهىصػػػػػػػف، شػػػػػػػرح كتػػػػػػػاب التصػػػػػػػريف ٖبػػػػػػػْ عثهػػػػػػػاف 
 .54ٌػ(،249تالهازىْ)

(. ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف 12)  .(55)ص( فْ الههتع: )ُفَعلٍّ
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َة فيً عمِ  (2)الفاِء عمِ ها حكاي يعقكب بضِـّ  (1)قاؿ: كأّها الُفَتْكِريف ـ  ُجِهَع فٛ ُحج  ًُ )ُفَتْكٌر( ُث ككأى 
) ّٚ أْف ُيْحَفَع بالكا(3)إثبات )ُفَعل  كَلِكِف الهسهكع  (,6)ىصًبا كجرًّا (5)، كالياِء كالىُّكفِ (4)ك كالىكف رفًعاإ

. ك)الط ْحِرَبُة( الهمبكُس (9). اىتٍِ(8)؛ فيهكُف أْف يككَف اسًها هفرًدا كقذعهٓل(7)هف ٌذا إى ها ٌك بالياءِ 
ـِ. ُيقاُؿ: )ها فْ السهاِء َطْحِرَبٌة(؛ َأْؼ:  ـٍ. كالهشٍكُر فٍٓا: الحقُٓر، كالقطعُة ِهَف اْلَغْي شٌْء ِهْف َغْي

َها ٍَِها، كَكْسِرٌِ  . -أيًضا –(11)، كجاءت بالخاء الهعجهة(10))َطْحَرَبٌة( بفتِح الر اِء كالط اِء، كَضهِّ
ْئُبلُ  ْئُبُر كالضِّ َدةِ (12)الزِّ ية، قاؿ فْ القاهكس(13)بٍهزة كُهَكح  : كليس-أيًضا – : لمدٌا

                                                           

( فْ )ـ(، ك)ط(: الُفَتْكِريف، كفػْ )ؾ(: )الُعَتكػريف(. كفػْ الصػحاح: هػادة: )فتكػر( قػكلٍـ: )لقٓػُت هىػً الِفَتْكػريف 1)
ػػػ ا، كالتػػػاَء هفتكحػػٌة، كالىُّػػكُف لمجهػػِع، ٌك ٍَ ْ. اىظػػر:كالُفتكػػريف(، بكسػػر الفػػاِء كضػػهِّ رؼ،  ِ الشػػدائد كالػػدكٌا الجػػػٌك

 .(55)ص، كابف عصفكر، الههتع فْ التصريف (2/777)ج الصحاح
ٌػػ( يعقكب بف إسحاؽ، أبك ٓكسف، ابف السكٓت: إهاـ فػْ المغػة كاٖدب. أصػمً 244 -ٌػ 186( ابف السكٓت)2)

دي، كجعمػً  هف خكزستاف )بػٓف البصػرة كفػارس( تعمػـ ببغػداد. كاتصػل بالهتككػل العباسػْ، فعٍػد إليػً بتأدٓػب أٚك
هػػا أحػػبُّ إليػػً أـ الحسػػُف  فػػْ عػػداد ىدهائػػً، ثػػـ قتمػػً، لسػػبب هجٍػػكؿ، قٓػػل: سػػألً عػػف ابىيػػً الهعتػػز كالهؤيػػد: ٌأ
ًُ، أك  ٍّْ خٓػٌر هىػؾ كِهػِف اْبىيػَؾ! فػأهَر اٖتػراَؾ فداسػكا بطَىػ كالحسُٓف؟ فقػاؿ ابػف السػكٓت: كهللا إف  قىبػًرا خػادـَ عمػ

 ،ًُ كُحِهػػَل إلػػِ داري فهػػات )ببغػػداد(. هػػف كتبػػً: )إصػػٛح الهىطػػق(، قػػاؿ الهبػػرد: هػػا رأٓػػُت لمبغػػدادٓٓف َسػػمُّكا لسػػاَى
كتاًبا أحسَف هىً، ك)اٖلفاظ(، ك)اٖضداد(، ك)القمب كا٘بداؿ(، ك)شرح دٓكاف عركة ابػف الػكرد(، ك)شػرح دٓػكاف 

ثػػاؿ(، ك)شػػرح شػػعر اٖخطػػل(، قػػيس ابػػف الخطػػيـ(، ك)اٖجىػػاس(، ك)سػػرقات الشػػعراء(، ك)الحشػػرات(، ك)اٖه
ٓػر(، ك)شػرح شػعر عهػر بػف أبػْ ربيعػة(،  ك)تفسٓر شعر أبْ ىكاس(، ك)شرح شعر اٖعشِ(، ك)شرح شعر ٌز
ك)شرح الهعمقات(، ك)غريب القرآف(، ك)الىبات كالشجر(، ك)الىكادر(، ك)الكحػكش(، ك)هعػاىْ الشػعر(، صػغٓر 

ػػػة اٖلبػػػاءاٖىبػػػارؼ: أبػػػك البركػػػات، ككبٓػػػر. اىظػػػر:  ابػػػف خمكػػػاف، كفيػػػات ك ، (138)ص فػػػْ طبقػػػات اٖدبػػػاء ىٌز
 .(8/195)ج اٖعٛـ، لزركمْكا، (6/395اٖعياف )ج

 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )ُفَعْمٌل(.3)
  ( )الُفَتْكُركف(.4)
 ( )الُفَتْكِريف(.5)
 .(جرًّا كىصًبا)( فْ )ـ(: 6)
 ( )الُفَتْكِريف(.7)
هرخـ بترؾ الياءٓف. أبك عهرك: القذعهٓل: الضخـ الػرأس.  ( )القذعهل( كالقذعهمة، القصٓر الضخـ هف ا٘بل،8)

رؼ، تٍذٓب المغة  .(3/236)ج اٌٖز
 .(55)ص( ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف 9)
 ()ُطْحُرَبٌة(، ك)ِطْحِرَبٌة(.10)
 ( )ُطْخُرَبٌة(.11)
 .(الزئبر كالضٓئل)( فْ )ؾ(، ك)ط(: الزئٓر كالضئٓل، كفْ )ـ(: 12)
  .(حدةهك )( فْ )ؾ(، ك)ط(: 13)
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 .(1)أ/ غَٓرٌَُها23/ؽ )ِفْعُمٌل(

ً : ]األصل جىادؿ ل  ، كقاؿ الككفٓكف: اٖصُل )َجَىِدٌٓل(، (3)ٌذا قكؿ البصريٓف [(2)ق و 
(، كَىْحَكُي ٓىَطِمُق عمِ ُهفرداٍت ٚ (5) اري ابف هالؾ، كاخت(4) ككافقٍـ أبك عمْ ًٚ ، قاؿ: ٖف  )َجَىِد

 . (6)ُجهكٍع، ك)َفْعِمٌٓل( فْ أحاِد بخٛؼ )َفَعاِلل(

  ً ل  كالُعِٛبُط: القطيع هف الغىـ.  طُ كالُعَمبِ  الَعِٛبُط الضخـ، كالُعَمِبَطةُ  : ]وع الب ط [(7)ق و 
 . (8) صحاح

                                                           

ها. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحػيط1) ية. كليس )فعمل( غٌٓر ها: الدٌا  ( )الضئبل(: كػ)زئبر(، كقد تضـ باٌؤ

 .(1/1024)ج

ػػػك )ذك(، 2) ػػػك )الهكػػػاف(، كالهضػػػاؼ ٌك ( )َجَىػػػِدؿ( ٌػػػك الهكػػػاف ذك الَجَىػػػاِدؿ؛ أؼ: الحجػػػارة، فحػػػذفكا الهكصػػػكؼ ٌك

ك )َجَىا ـَ ِبَرْفِض أربِع حركػات هتكاليػة فػْ كمهػة كاقتصركا عمِ الهضاؼ إليً ٌك ـ  حذفكا اٖلف؛ ٖف  اْلَعَم ِدؿ(. ُث

ًٌ عمِ حذؼ ساكف. ابف هالؾ، إٓجاز التعريف فْ عمـ التصريف )ص  .(78ُهَىبِّ

يح ( ٚ )َفَعِمػػل(، بقػػكلٍـ: )َجَىػػِدؿ(، بػػل جعمػػً البصػػريكف َفْرًعػػا عمػػِ )َفَعاِلػػل(، كأصػػمً )َجَىػػاِدؿ(. الهػػرادؼ، تكضػػ3)

 .(3/1523)ج الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ

ٌػػػػ(: )َفْعِمٓػػػل(، كأصػػػمً )َجْىػػػِدٓل(. الهػػػرادؼ، تكضػػػيح الهقاصػػػد 377ٌػػػػ(، كأبػػػك عمػػػْ)ت207( كجعمػػػً الفػػػراء)ت4)

 .(3/1523)ج كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ

  .(78( ابف هالؾ، إٓجاز التعريف فْ عمـ التصريف )ص5)

ًُ عمػػػِ الهفػػػرِد أكلػػػِ. الهػػػرادؼ، تكضػػػيح 672ُف )ابػػػف هالػػػؾ)ت( كاختػػػاري الهصػػػىِّ 6) ًٚ ُهْفػػػَرٌد، فتفريُعػػػ ٌػػػػ(؛ ٖف  َجَىػػػِد

 .(3/1523)ج الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ

كذا ٌدبد[.7) : ]ٌك ًِ   ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل

َطػػػػُة كالُعِٛبَطػػػػُة كالُعِٛبػػػػُط: القطيػػػػع هػػػػف الغػػػػىـ. اىظػػػػر:  ( ]عمػػػػبط[: الُعَمػػػػِبُط كالَعِٛبػػػػُط: الضػػػػخـُ. كالُعمػػػػِبُط كالُعَمبِ 8)

رؼ، الصحاح رؼ، الجٌك  .(3/1144)ج الجٌك
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ب د   ٌ د  كذا  ً : ]ٌو ل  ٌَُدِبٌد: (3)ُعَكِهٌس  -أيًضا -جاء  (2)[(1)ق و  ، يقاؿ: ِإِبٌل ُعَكِهٌس؛ َأْؼ: َكِثَٓرٌة، ك
َدِبدُ لغة فْ ا ٍُ ل

هر(8)كهعىاٌا الخاِثُر، كُدَكِدـٌ  (7)كُعَكِمطٌ  (6)كُعَجِمطٌ (5)، كعثمط(4) قاؿ ابُف (9): لصهغ الس 
: كليس فْ شٍْء ِهْف الهذككراِت دلٌٓل عمِ إثباِت )ُفَعِمٍل( فْ الرباعْ َُٓدؿُّ عل (10) فْ الههتع ُعْصُفكرٍ 

ٌَُداِبٍد، كُعَكاِهٍس، كغِٓرٌَا؛  ِبط، ك َٛ ٚ  كاٖلُف قد جاء فيً، ىحك: )ُع ًُ ٚ ُيْحَفُع شٌْء هىٍا إ ذلؾ أى 
َِلِف، ك (11)فدؿّ  ْٖ  الخاِثُر: بهثمثة. عمِ أى ٍا ُهَخف َفٌة هىٍا بحذِؼ ا

  ً ل  اب د[(12)ق و  ٌ د  ٌَُداِبد( (13) قاؿ سٓبكيً : ]هقصور عف  : كالدلُٓل عمِ أى ٍها هقصكراف ِهْف )
ِبط(. َٛ ٚ   كُيْرَكػ فيً )ُفَعاِلٌل( كػ)ُع ٌَُها إ ِبط( أى ؾ ٚ َتِجُد ىحَك َٛ  ك)ُع

                                                           

 ( فْ )ـ(: )طكيد(.1)
ٌُػَك الم ػبف الخػاثر الغمػيع. 2) ٌَُدِبػد كُعػَثِمط كُعَجِمػط كُعَمػِبط كُعَكِمػط(: َك ( جاء فْ َباِب )َهػا َجػاَء عمػِ ُفَعِمػل(: ُيَقػاؿ: )

َدِبػد(: دَ  ٍُ ٌَُدِبػػد(؛ أؼ: ثخػػٓف. اىظػػر: )ال ػػِل. َك)َلػػَبٌف  ْٓ َٛ ٓبصػػر ِبالم  ْىَسػػاف ِفػػْ عٓىػػً، َىْحػػك، )الَعشػػا( َفػ ِْ٘ اٌء ُيِصػػٓب ا
 .2/1167، كابف دريد، جهٍرة المغة، 4/126الخمٓل، العٓف،

ػرؼ، ( )ِإِبٌل ُعَكاِهُس(، ك)ُعَكِهٌس(، ك)عكهس(، ك)ُعَكِبٌس(: إذا َكُثَرْت. ك)لٌٓل ُعَكػاِهُس(: هُ 3) ْمَهػِة. اٌٖز تراِكػُب الظُّ
 .(3/194تٍذٓب المغة )ج

ػػُد(، ككأىػػً تصػػحٓف كتحريػػف فػػْ )الٍَدِبػػُد(؛ فٍكػػذا كجػػدىاٌا فػػْ جهيػػع كتػػب 4) ٌِ َد ٍُ ( فػػْ )ؾ(، ك)ـ(، ك)ط(: )ال
 الصرؼ، حتِ فْ شرح الجاربردؼ.

ػػرؼ، تٍػػذٓب ( فػػْ )ـ(، ك)ط(: )ُغػػَتِمٌط(. )ُعػػَثِمٌط(: لػػَبٌف ُعػػَثِمٌط كُعثَػػاِلٌط؛ أؼ: خػػاث5) ػػك الهتكبػػد الغمػػيع. اٌٖز ٌر. ٌك
 .(3/223المغة )ج

 ( )عجمػط(: )الُعَجِمػػط(: الم ػػبف الخػػاِثَر الطِّٓػُب هػػف اٖلبػػاف، كُيْجَهػػُع: )َعجػاِلط(. ك)ُعجػػاِلُط(: لغػػة. الخمٓػػل، العػػٓف6)
 .(2/311)ج

 .(2/1167)ج ( الم بف الخاثر الغميع. ابف دريد، جهٍرة المغة7)
ػػػػػُهر. اىظػػػػػر: ابػػػػػف قتٓبػػػػػة، أدب الكتػػػػػاب( )ُدَكِدـٌ(8) ػػػػػهر. كصػػػػػهغ الس  ، ٓخػػػػػُرُج هػػػػػف شػػػػػجِر الس  ـَ ًُ الػػػػػد   : شػػػػػٌْء ُيشػػػػػب

  .(4/52)ج ، كاٖشهكىْ، شرح  اٖشهكىِ ٖلفية ابف هالؾ(409)ص
 ( فْ )ـ(: )السهز(.9)
 .(55)ص(ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف 10)
 ( )ذلؾ(، ساقط فْ )ـ(.11)
: ]سقط البكاقْ لٛستثقاؿ[.( ساقط فْ )ؾ(، )ـ(، إ12) ًِ   لِ َقْكِل
 (.4/289الكتاب )ج سٓبكيً، (13)
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د  البا ر  يّ  اله ج  ه اس  ـ  الخ  ب التاسع: أبىية  االس 
يد  ف يً[ (1) ـ  اله ز   ]أبىية  االس 

ي ةٍ  ى  ب ع ة  أ ب  د  أ ر  ر  يّ  اله ج  ً : ]ولمخ ه اس  ل  ق و 
ك: (4)بىاًء خاهًسا (3) كقد ذكر ابف السراج [(2) ، ٌك

 ٌُ ًُ )ُفْىَعِمٌل(. َكَقْد َجَهْعُت (6)لػ)بقمة( (5)ْىَدِلع() ًُ زائدٌة، َكَكْزُى ، كفيً َىَظٌر؛ ْٚحِتَهاِؿ أْف يككَف ُرباعيًّا، كُىكُى
ك ٌُْىَدِلع( ٌك ؛ تيسًٓرا لمِحْفِع، كُأِشُٓر إلِ الخِٛؼ فْ ) ِّْ  : َأبىيَة الُخهاِس

, م س  ػػػػػػػػػػػػػب   ٍ ه ل , ق  ل , ق ػػػػػػػػػػػػػذ ع  ج  ر  ػػػػػػػػػػػػػف   س 
    
 
 
 

ل عٍ   ػػػػػػػد  ٌ ى  ػػػػػػػف  فػػػػػػػي  م  , والخ  ػػػػػػػب  ط ع   (7)ق ر 
  

                                                           

 .(لٌ جَ رْ فَ سَ ): (لٌ م  عَ فَ ) -3 .(ٌس مِ بَ ٍْ قَ ): (لٌ مِ مَ عْ فَ ) -2 .(بٌ عْ طَ رْ قِ ): (ل  مَ عْ فِ ) -1 أبىية اٚسـ الخهاسْ الهجرد: (1)
 . . رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ(لٌ هِ عْ ذَ قُ ): (لٌ مِّ عَ فُ ) -4
)ِفْعَمػّل(: كػػ)ِقْرَطْعب( الشػْء الحقٓػر التافػً، فػْ اٚسػـ،  -[1( لمخهاسْ أربعُة أبىية فْ اٚسـ كالصػفة، عمػِ: ]2)

ك العجكز الكبٓرة، كالهرأة العظيهة  -[2ك)ِجْرَدْحل(: الضخـ هف ا٘بل. ] َبِمس( فْ اٚسـ، ٌك ٍْ  –ك)َفْعَمِمل(: كػ)َق
ػػػ-أيضػػػاً  ك)َفَعم ػػػل(: كػػػػ)َسَفْرَجل(، ك)َفػػػَرْزَدؽ(: اسػػػهًا،  -[3ْ اٖفعػػػِ العظيهػػػة. ]، ك)َجْحَهػػػِرش( فػػػْ الصػػػفة، ٌك

َدر(: صػػفًة . ] ٍْ ـِ(، ك)ُخَبْعػػِثف(: )لمجهػػل الضػػخـ(،  -[4ك)َسػػَه َك)ُفَعمِّػػل(: هثػػل: )ُقػػَذْعِهل(: اسػػهًا )لمجهػػِل الضػػخ
َهْيَسع: ال ٍُ ٌَُهْيَسع(. ال ك: )ُفَعْمَمل(: كػ) َْ بىاٌء خاهٌس، ٌك َهْيَسػع(: بفػتح صفة. كُحِك ٍَ ٌُْىػػَدِلع(، اسػػـ رجل القكّؼ. كفْ المسػاف: )ال ػػة الطػػرؼ: ذكػػر البىػػاء الخػػاهس الزائػػد أىػػً: )ُفْعَمِمػػل(، هثػػل: ) الٍػػاء، عمػػِ كزف َسػػَفْرَجل، كفػػْ ىٌز

َٛ(؛ فيككف همحقًا. كذكر أب ذا ٓجكز أف يككف )فْىَعِم ك بقمة، كقد ذكري ابف جىْ كقاؿ: لـ ٓذكري سٓبكيً، كقاؿ: ٌك
عمْ الفارسْ: أّف الذؼ زادي ٌك ابف السراج، كقاؿ اٖشهكىْ: كالصػحيح أف ىكىػً زائػدة، كيػرػ د. عمػْ تكفٓػق 

: أّف الصػكاب هػا جػاء ٌػ(337ٌػ(، كجهل الزجاجْ)ت471هحقق الهفتاح فْ الصرؼ، لمجرجاىْ)ت – الَحَهد
لٍػػاء لهػػػا كػػػاف الػػػكزف الخػػػاهس فػػْ الهخطكطػػػة، أّهػػػا هػػػا جػػاء فػػػْ المسػػػاف فغٓػػػر صػػػحيح؛ َٖىػػً لػػػك كػػػاف بفػػػتح ا

الهىصػف، شػػرح كتػػاب التصػػريف ٖبػػْ  ،الهقصػكد، كلكػػاف تابعػػًا لبىػػاء هثػػاؿ َسػَفْرَجل )َفَعم ػػل(. اىظػػر: ابػػف جىػػْ
، (29)ص ، كابػػػػػف جىػػػػػْ، التصػػػػػريف الهمػػػػػككْ(230)ص الفارسػػػػػْ، التكهمػػػػػةك ، (1/31)ج عثهػػػػػاف الهػػػػػازىْ

، كابػػف هىظػػكر، (1/49ج) الشػػافيةالرضػػْ، شػػرح ، ك (33)ص الجرجػػاىْ: عبػػد القػػاٌر، الهفتػػاح فػػْ الصػػرؼك 
ُْٖشُهكىْ، شرح اٖشهكىْ عمِ ألفية ابف هالؾ َهْيَسع(، كا ٍَ  .(4/249)ج لساف العرب، )ال

ل بغداد. كاف ٓمثغ 316( ابف السراج)ت3) ٌػػ( دمحم بف السرؼ بف سٍل، أبك بكر: أحد أئهة اٖدب كالعربية. هف ٌأ
ا زاؿ الى ْحػػُك هجىكًىػػا حتػػِ عقمػػً ابػػف السػػراج بأصػػكلً. هػػات شػػابًّا. ككػػاف عارًفػػا بػػالراء فٓجعمٍػػا غًٓىػػا. كيقػػاؿ: هػػ

بالهكسيقِ. هف كتبً: )اٖصكؿ( فػْ الىحػك، ك)شػرح كتػاب سػٓبكيً(، ك)الشػعر كالشػعراء(، ك)الخػط كالٍجػاء(، 
 100جهػكع ك)الهكاصٛت كالهذكرات( فْ اٖخبار، ك)الهكجز فْ الىحك(، ك)العركض( فْ خزاىػة الربػاط )اله

.  اىظػػر: ابػػف خمكػػاف، كفيػػات -أيًضػػا –ٌػػػ كفػػْ ٌػػذا الهجهػػكع رسػػالة )الخػػط( لػػً 353أكقػػاؼ( كتػػب قبػػل سػػىة 
 .(6/136)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(1/109)ج ، كالسٓكطْ، بغية الكعاة(4/339اٖعياف )ج

  ( أؼ: )ُفْعَمِمٌل(.4)
ذا عىدؼ ( ذكري ابف عصفكر فْ الههتع: )كزاد بعضٍـ أيًضا )ُفْعمَ 5) ٌُىَدِلع(، كلـ يحفع هىً غٓري. ٌك (، ىحك: ) ًٛ ِم

ْف لػـ تكػف فػْ  -ابف عصفكر – ًُ )ُفْىَعِمل(، كالّىكُف زائدٌة. كيحكـ عمٍٓا بالزيػادة، كا  إى ها ٓىبغْ أْف ُيْحَهَل عمِ أى 
ًُ لـ ٓتقرْر )ُفْعَمِمٌل( فْ أبىية الخهاسْ. فيحكـ هف أجل ذلؾ عمِ ال ىكف بالزيادة. فإف قٓػل: هكضع زيادتٍا؛ ّٖى

هف هزيد الرباعْ )ُفْىَعِمل(. قٓل لً: ٌػك عمػِ كػل حػاؿ لػيس لػً ىظٓػر، فدخكلػً فػْ البػاب  -أيًضا -كلـ ٓثبت 
ك الهزيد -اٖكسع أكلِ  ِد هف الزيادة. اىظر: ابف عصفكر، الههتع -ٌك ؛ ٖف  أبىيَة الهزيِد أكثُر ِهْف أبىيِة الهجر 

 .(57فْ التصريف )ص
ػػرؼ الكقػػاد، شػػرح ( ك6) ـُ َبْقَمػػٍة. اىظػػر: اٌٖز ّـِ الٍػػاِء، كسػػككِف الىُّػػكِف، كفػػتِح الػػداِؿ، ككسػػِر اّلػػٛـِ: اسػػ ٌُْىػػَدِلٌع(: ِبَضػػ (

 .(2/680)ج التصريح عمِ التكضيح فْ الىحك
  ( هف ىظـ ابف جهاعة: )الشعر التعميهْ(.7)
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ً : ]والقسهة تقتضي هائة ل  الحاصل هف  (2)إذ ٌك الحاصل هف ضرب ثهاىية كأربعٓف [(1)ق و 
 أحكاؿ الفاء كالعٓف كالٛـ اٖكلِ فْ اٖربع التْ ٌْ أحكاؿ الٛـ الثاىية. ض.

ً : ]سقط البواقي لالستثقاؿ[ ل  ك أحد كعشركف، ثٛثة هىٍا:  ق و  هىٍا ها سقط لمتعذر ٌك
 عمِ ثٛثة سكاكف، كثهاىية عشر هشتهمة عمِ ساكىٓف همتقٓٓف. فمٓتأهل. (3)هشتهمة

  ً ل  ط ع ب  (5)]: (4)ق و  الق ر 
م يل [(6) ء  الق  ي  ٌَِرؼُّ  َقاؿَ  : الش  ٚك  (7): ُيَقاُؿ: َها ِعْىَدُي ِقْرَطْعَبةٌ الَجْك

 .(9)ٚك َسْعَىةٌ (8)ُقَذْعِهمةُ 

                                                           

 اقْ لٛستثقاؿ.( ىص الجاربردؼ: كالقسهة تقتضْ هائة كاثىٓف كتسعٓف سقط البك 1)
( خٛصػػػة عػػػدد أكزاف الربػػػاعْ كالخهاسػػػْ: كػػػاف ٓىبغػػػْ أف يكػػػكف لمربػػػاعْ خهسػػػة كاربعػػػكف ِبَىػػػاًء، كذلػػػؾ بػػػأف 2)

َِٚت الفػاء فػْ أربػع حػاٚت العػٓف فيصػٓر اثىػْ عشػر تضػربٍا فػْ أربػع حػاٚت الػٛـ اٖكلػِ  تضرب ثَٛث َحػا
ع السػػاكىٓف، ككػػاف حػػقُّ أبىيػػة الخهاسػػْ أف تكػػكف هائػػًة يكػػكف ثهاىيػػًة كأربعػػٓف، يسػػقط هىٍػػا ثٛثػػة ٚهتىػػاع اجتهػػا

كأَحدًا كسبعٓف، كذلؾ بأف تضرب أربع حاٚت الٛـ الثاىية فػْ الثهاىيػة كاٖربعػٓف الهػذككرة فيكػكف هائػة كاثىػٓف 
كتسعٓف يسقط هىٍا أحد كعشركف، كذلؾ ٖىً يسقط باهتىاع سككف العٓف كالٛـ اٖكلِ فقط تسع حاٚت الفػاء 

كلػػِ كالثاىيػػة فقػػط تسػػػع حػػاٚت الفػػاء كالعػػٓف، كتسػػقط باهتىػػػاع ـ الثاىيػػة، كتسػػقط باهتىػػاع سػػػككف الػػٛـ اٖكالػػٛ
سككف العٓف كالٛهٓف هعًا ثٛث حاٚت الفاء، ٓبقِ هائة كأحد كسػبعكف بىػاء، اْقُتِصػَر هػف أبىيػة الربػاعْ عمػِ 

ًٛ بفتح الٛـ كػ)ُجخْ   .(1/47ج) الشافيةَدب(. اىظر: الرضْ، شرح خهسة ُهت فٍق عمٍٓا، كزاد اٖخفش ُفْعَم
 ( فْ )ـ(: )هف أشهمً(.3)

 .(196اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (4
( )قاؿ القرطبْ(، ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(، كهثبت فْ )ـ(، كلـ ىجػد لػً عٛقػة بهػا ىحػف صػددي. كلػـ ىجػدٌا فػْ 5)

كعة الشػافية، ضػبط: دمحم عبػد السػٛـ شػآٌف، شرح الرضْ اٚسترأباذؼ، ٚك فْ شرح الجاربردؼ، ٚك فْ هجه
 فبالتأكٓد حصل تصحٓف كتحريف ها بٓف )قرطعب(، ك)قرطبْ(.

ك )ِفْعَمْل(: بكسر الفاء، كسػككف العػٓف، كفػتح الػٛـ اٖكلػِ، كسػككف الػٛـ الثاىيػة. )ِقْرَطْعػٌب(؛ 6) ( )الِقْرَطَعُب(: ٌك
 .(1/51ج) الشافية أؼ: سحابة، كقاؿ ثعمب: ٌك دابة. اىظر: الرضْ، شرح

ٌء، َكَهػا َعَمْيػً ِقرْ 7) ْْ َطْعبػٌة: َأؼ ِقْطَعػُة ( ]قرطعب[: يقاؿ: َها ِعىَدُي ِقْرَطْعَبٌة، َكَٚ ُقَذْعِهَمٌة، َكَٚ َسْعَىٌة، َكَٚ َهْعَىٌة، َأْؼ َش
رؼ، الصػػػحاح )ج ٌء(. اىظػػر:  الجػػػٌك ْْ ًُ ُقَرْطَعَبػػػٌة َأؼ )َشػػػ لزبٓػػدؼ، تػػػاج العػػػركس اك ، (1/201ِخْرَقػػٍة، )َأْك( َهػػػا َلػػ

 .(4/29)ج
ْخـُ هف ا٘بل(، كالُقَذعهمة(: الشدٓد هف اٖهر. 8) ( فْ )ـ(: )قدعهمة(. )قذعهل(: )الُقَذْعِهمُة(، ك)الُقَذْعِهُل(: )الض 

ًُ الَحب ة، تقكؿ: ٚ ُتعِط فٛىًا ُقَذْعِهَمًة. الخمٓل، العٓف  .(2/347)ج )كالُقَذْعِهُل(: الَشُْء الصغُٓر، ِشْب
( فْ )ؾ(: )ٚك شعىة(، كفْ )ط(: )شعتة(. فْ باب: ]َفْعمػة[: )الُسػْعُف(: بالضػـ: ِقربػٌة ُتقطػع هػف ىصػفٍا كُيْىَبػُذ 9)

فٍٓا، كرب ها استقِ بٍا كالدلك، كربها جعمت الهرأة فٍٓػا َغْزلٍػا كُقْطىٍػا. كالجهػع: )َسػْعَىٌة(. كيقػاؿ: )ٚ َسػْعَىَة ٚك 
ػْعىة(: الهشػئكهة. ك)الهعىػة(: الهيهكىػة. َهْعَىَة(؛ أؼ: ها لً قمٓل، ك  ٚ كثٓػر. كيقػاؿ لمػذؼ ٚ هػاؿ لػً. َكقٓػل: )الس 

رؼ، الصػػحاح )ج(74)ص اىظػػر: ابػػف السػػكٓت، الكىػػز المغػػكؼ فػػػْ المسػػف العربػػْ ابػػػف ك ، (5/2135، كالجػػٌك
 .(5/3079)ج ، كالحهٓرػ، شهس العمـك كدكاء كٛـ العرب هف الكمـك(1/494سٓدي، الهحكـ )ج
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ٌء. ثـ قاؿ فْ باب الٛـ: كقٓل: القُ (1)َكَٚ َهْعَىةٌ  ْْ كفِ  َذْعِهُل، كالُقَذْعِهمُة: ا٘بل الضخـ.؛ َأْؼ: َش
: ]وأهثمً الصفة[  ً ل  َر بً هف اٖسهاء كليس (2)الَجْحَهِرَش() إشعار بأف ق و  ، ك)الُقَذْعِهَل( بها فس 

كغُٓرُي، ثـ قاؿ كزاد بعض الىحكيٓف فْ أبىية  (5) الههتع لمصفة صاحبُ (4)، كقد هث ل بٍها(3)كذلؾ
عِر، ىحك:  ٚ  فْ الشِّ ـْ إ ٍِ ًُ لـ َِٓجْئ فْ أبىيِة كِٛه (، ىحك: )ِصى ْبٍر(. قاؿ: كالصحيُح أى  ًٛ ْم الخهاسْ )ِفع 

  ً ل  ى ب ر  حيف ٌ(6): ]ق و  ذا [(7)اج الصّ  ب/ 23/ؽ ٓجكُز أْف يككَف له ا ُسكَِّف الر اُء لمكقِف ُكِسَر ٚلتقاءِ  ٌك
ـْ  ٍُ ًْ(، قاؿ: كزاد بعُض ًْ كَقَتْمِت : )َضَرْبِت ـْ ٍِ اِكَىِْٓف. ىحك: قكِل ( -أيًضا –الس  ًٛ ٌُْىَدِلٍع( (,8))ُفْعَمِم كلـ  (9)ىحك: )

ذا عىدؼ إى ها  ًُ )ُفْىَعِمٌل(، كالّىكُف زائدٌة ُيحكـُ عمٍٓايحفع فيً غُٓرُي، ٌك َٓىبغْ أْف ُيْحهلَ عمِ أى 

                                                           

ْ بػػػاب: ]َفْعمػػػة[: هػػػا لػػػً َسػػػْعَىة ٚك َهْعَىػػػة؛ أؼ: هػػػا لػػػً قمٓػػػل ٚك كثٓػػػر. كيقػػػاؿ لمػػػذؼ ٚ هػػػاؿ لػػػً. اىظػػػر: ابػػػف ( فػػػ1)
ػػرؼ، ، تٍػػذٓب المغػػة )ج74ٌػػػ(، الكىػػز المغػػكؼ فػػْ المسػػف العربػػْ،244السػػكٓت)ت ، كالحهٓػػرػ، (3/13، كاٌٖز

 .(9/6333)ج شهس العمـك كدكاء كٛـ العرب هف الكمـك
ػػك العجػػكز الكبٓػػرة، كالهػػرأة ( فػػْ )ـ(: )ا2) َبِمس( فػػْ اٚسػػـ، ٌك ٍْ لقػػدعهل(. ك)القدعهمػػة(: هػػف بػػاب: )َفْعَمِمػػل(: كػػػ)َق

ػػْ اٖفعػػِ العظيهػػة. اىظػػر: الفارسػػْ، التكهمػػة-أيضػػاً  –العظيهػػة  ، (230)ص ، ك)َجْحَهػػِرش( فػػْ الصػػفة، ٌك
ُْٖشػػ(1/49ج) الشػػافية، كالرضػػْ، شػػرح (29)ص كابػػف جىػػْ، التصػػريف الهمػػككْ ُهكىْ، شػػرح اٖشػػهكىْ ، كا

 .(4/249)ج عمِ ألفية ابف هالؾ
ػػػك العجػػػكز الكبٓػػػرة، كالهػػػرأة العظيهػػػة  ( فْ )ـ(: )كالقدعهل(:3) َبِمس( فػػػْ اٚسػػػـ، ٌك ٍْ ، -أيضػػػاً  –)َفْعَمِمػػػل(: كػػػػ)َق

ْ اٖفعِ العظيهة. كفْ اٖصكؿ: )َجْحَهِرش(: صفة. كقالكا: صفة فقط َجْحَهِرش   ك)َجْحَهِرش( فْ الصفة، ٌك
ػَبِمس. اىظػػر: ابػف السػراج، اٖصػكؿ فػْ الىحػػك ٍْ  كفػْ الههتػع: )َفْعَمِمػٌل(: لػـ ٓجػػئ إّٚ صػفة، ىحػك: َجْحَهػِرش، كَق

، كابف عصفكر، الههتػع (29)ص ، كابف جىْ، التصريف الهمككْ(230)ص الفارسْ، التكهمةك ، (3/185)ج
ُْٖشػػُهكىْ، (1/49ج) الشػػافية، كالرضػػْ، شػػرح (1/56فػػْ التصػػريف )ص شػػرح اٖشػػهكىْ عمػػِ ألفيػػة ابػػف ، كا

ر(4/249)ج هالؾ  .(2/40)ح ، كالسٓكطْ، الهٌز
 ( فْ )ـ(: )لٍها(.4)
 .(57( ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص5)
 ( البٓت لَطَرَفُة، هف بحر ]الرهل[: ككهاؿ البٓت:6)

ى ِبرْ   بِجَفاٍف َىْعَتِرؼ ىاِدََٓىا            كَسِدٍٓف حَٓف ٌاَج الصِّ
ػػ ، (66)ص دٓػػكاف طرفػػة ،ى ْبُر(: بتسػػكٓف البػػاء: ٓػػـك هػػف أيػػاـ العجػػكز، أك ريػػح بػػاردة فػػْ غػػيـ. اىظػػر: طرفػػةك)الصِّ

رؼ، الصػػػحاح )ج ، (6/3662)ج ، كالحهٓػػػرػ، شػػػهس العمػػػـك كدكاء كػػػٛـ العػػػرب هػػػف الكمػػػـك(2/708كالجػػػٌك
 .(12/355الزبٓدؼ، تاج العركس )جك 

ػػذا ٓجػػكز7) ف الػػراء لمكقػػف كسػػر ٚلتقػػاء السػػاكىٓف. ىحػػك قػػكلٍـ:  ( )الِصػػى ْبُر(: بتسػػكٓف البػػاء. ٌك أف يكػػكف لهػػا سػػك 
رؼ، الصحاح )ج ًْ. اىظر:  الجٌك ًْ، كَقَتَمِت  .(57كابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص (،2/708َضَرَبِت

  ( فْ )ـ(: )فعٛٚ(.8)
ّـِ الٍػػػاِء، كسػػككِف الىُّػػػكِف، كفػػتِح الػػداِؿ، ككسػػػِر اّلػػ9) ٌُْىػػَدِلٌع(: ِبَضػػ ػػػرؼ الكقػػاد، شػػػرح ( ) ـُ َبْقَمػػٍة. اىظػػر: اٌٖز ٛـِ: اسػػػ

 .(2/680)ج التصريح عمِ التكضيح فْ الىحك
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ًُ لـ ٓتقرْر )ُفْعَمِمٌل( ا؛ ٖى  ٍَ ْف لـ َيُكْف فْ َهكضِع زيادِت بالزيادِة، كا 
ـَ هف أجل  (.1) ؛ َفُيْحَك ِّْ فْ أبىيِة الُخهاس

ياَدِة، فإْف ِقَٓل: كلـ ٓثُبْت  ِّْ )ُفْىَعِمٌل( -أيًضا –ذلؾ عمِ الىُّكِف بالزِّ باع قٓل: ٌك عمِ ُكلِّ  (,2)فْ هزيد الرُّ
 ًُ َْٖكَسعِ (3)حاٍؿ ليس لً ىظٌٓر؛ فدخكُل ك الهزيُد؛ ٖف  أبىَيَة الهزيِد أكثُر ِهْف أبىيِة (4)فْ الباِب ا أكَلِ ٌك

ياَدِة. اىتٍِ. (5)الُهَجر دِ   ِهَف الزِّ

  ً ل  ثيرة  : ]ولمهزيد  فيً ه ف  الث الث يّ  وا(6)ق و  ي ة  ك  ى  يّ  أ ب  ب اع  ًٚ فْ باِب ذؼ  [(7)لر  ُسَتْعَرُؼ إجها
ًِ بكتاب الههتع ًِ الت فصِٓل فعمي ا عمِ َكْج ٍَ ياَدِة كَهْف َأراَد َهعِرَفَت الزِّ
ِب الَهْبُسكَطِة كالذػ ، كغِٓرِي ِهَف الُكتُ (8) 

َبْٓدؼُّ  َدِة كالَهِزيَدةِ  (9) ذكري الزُّ بىاٍء، كثهاىيُة أبىيٍة، هىٍا  (11)ثُٛث ِهائةِ  (10)أف  ُجهمَة َأبىيِة اٖسهاِء الُهَجر 
 هجرد هىٍا َعَشَرُة أبىيٍة، أك أحَد َعَشَر بىاًء، إْف َثَبَت ىحك: لمثٛثْ هائتاف كثهاىيٌة كثٛثكف بىاًء، لم

                                                           

 ( فْ )ـ(: )فعمل(.1)
 ( فْ )ـ(: )ففعمل(.2)
 ( فْ )ـ(: )قد خكلً(.3)
 ( فْ )ـ(: )اٖكىفع(.4)
 ( فْ )ـ(: )الهجردة(.5)

 .(197اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (6
الهزيػػد فٍٓهػا أهثمػػة كثٓػرة ُتعػرؼ فػػْ بػاب زيػػادة الحػركؼ. كلمخهاسػْ الهزيػػد خهسػة أبىيػػة ٚ  ( لمثٛثػْ كالربػاع7ْ)

 .(1/223ج) الشافيةأكثر.  اىظر: الرضْ، شرح 
 ابف عصفكر، الههتع الكبٓر فْ التصريف. (8)
شػبٓمْ، أبػك ٌػ( دمحم بف الحسف بػف عبٓػد هللا بػف هػذحج الزبٓػدؼ اٖىدلسػْ ا379٘ -ٌػ 316( أبك بكر الزبٓدؼ)9)

بكر: عػالـ بالمغػة كاٖدب، شػاعر. أصػل سػمفً هػف حهػص )فػْ الشػاـ( كلػد كىشػأ كاشػتٍر فػْ إشػبٓمية. كطمبػً 
الحكػػـ )الهستىصػػػر بػػػا( إلػػػِ قرطبػػة، فػػػأدب فٍٓػػػا كلػػػْ عٍػػدي ٌشػػػاًها )الهؤيػػػد بػػػا( ثػػـ كلػػػْ قضػػػاء إشػػػبٓمية، 

الىحػػػكيٓف كالمغػػػكيٓف(، ك)لحػػػف العاهػػػة(، فاسػػػتقر، كتػػػكفْ بٍػػػا. هػػػف تصػػػاىيفً )الكاضػػػح( فػػػْ الىحػػػك، ك)طبقػػػات 
: بفػتح الػزاؼ، ككسػر البػاء  ِبٓػدؼُّ ك)هختصر العٓف( فْ المغة، ك)اٚستدراؾ عمِ سٓبكيً فػْ كتػاب اٖبىيػة(. الز 
ػٍد،  : بضـ الػزاؼ، كفػتح الهكحػدة، كبػداؿ هٍهمػة بعػد اليػاء: ىسػبة إلػِ ُزَبْٓ َبْٓدؼُّ الهكحدة: قصبة فْ اليهف. أّها الزُّ

، كالعٓىػْ، هغػػاىْ اٖخيػار فػػْ شػرح أسػػاهْ رجػػاؿ (6/2519ىػػدلس. اىظػر: الحهػػكؼ، هعجػـ اٖدبػػاء )جفػْ اٖ
، (4/417ابػػػف العهػػػاد، شػػػذرات الػػػذٌب )جك ، (1/84)ج ، كالسػػػٓكطْ، بغيػػػة الكعػػػاة(3/412)ج هعػػػاىْ أثػػػار

 . (6/82)ج كالزركمْ، اٖعٛـ
  ( )كالَهِزيَدِة( ساقط فْ )ط(.10)
 عػف العػدد لفصػل: هرفكضة؛ السػبب: كتاب. الرأؼ ئة(اه ثٛثَ ) هف أكثر هكتبتً تضـّ : اؿهث (،ئةاهِ  ثٛثُ ) (11)

 أربعهائػة هػف أكثػر هكتبتػً تضػـّ -[صحيحة] ئة كتاباه ثٛثِ  هف أكثر هكتبتً تضـّ -: كالرتبة الصكاب .ئةااله
 .ئة(ا)ه عف ع()تس إلِ )ثٛث( هف اٖعداد فصل جكاز الهصرؼ  المغة هجهع أقر: . التعمٓق[صحيحة] كتاب
 .(32/ 1) المغكؼ  الصكاب هعجـ
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ِد هىٍا(1)ُدِئل ا بىاٌء لمُهَجر  ٍَ ِّْ أحٌد كِستُّكَف، ِهَى باع ، كالبقي ُة لمهزيِد، فيً، كهىً لمرُّ
خهسٌة كالبقي ُة (2)

ِّْ ِتْسَعُة َأبىَيٍة، لمهجرد هىٍا أربعٌة كالبقي    .-كهللا تعالِ أعمـ -(.3)ُة لمهزيد فيًلمهزيد فيً، كهىً لمخهاس

ً : ]وهف الخهاسيّ   ل  ـ  [(6)إلى آخري(5)لـ يجي  إال  عضرفوط (4)ق و  استدراؾ عمِ اقتصاٌر
َهْرُطكؿ (7)عمِ الخهسة ع  (10) كقرعبٛىة(9)كُدْرداِقس (8)س  ه  ى ها س  ه ع  ق ط  في ى ث ٍر وا  ؿ  لـ ي س  ّد بأف  األو  ور 
ع ر   وا إلى ذلؾ في الشّ  ط ر  عر  إذا اض  رّ ف وف  في الشّ  ـ  هه ا ي ح   ٌ   :(11)قاؿ، و

                                                           

( فْ )ؾ(: )دٓل(، كفْ )ـ(: )ذٓل(، كفْ )ط(: )ذئل(. فاحترزت بالىدكر هف ىحك: )ُدِئل(، لدكيبة. ابف هالؾ، 1)
 .(3/1460)ج شرح الكافية الشافية

 ( )هىٍا( ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.2)
 مهزيد فيً(: ساقط فْ )ـ(.( )لمخهاسْ تسعة أبىية لمهجرد هىٍا أربعة كالبقية ل3)
ٚ  زيػػادة كاحػػدة، فيصػػٓر عمػػِ سػػت ة أحػػرؼ كيكػػكف: ]4) ُّْ فػػٛ تمحقػػً ِإ ػػا الخهاسػػ ّْ الهزيػػد[: كأه  [: عمػػِ 1( ]الخهاسػػ

[ .) [: كعمػػِ 2َفْعَمِمٓػل: كيكػكف فٍٓهػا. فاٚسػـ ىحػك: َخىػَدِريس: )الخهػػر(. كالصػفة ىحػك: َدرَدِبػيس: )الشػٓخ الٍػـر
ٚ  اسًها، ىحك َيسَتُعكر: )شجر(. ] َفْعَمُمكؿ: كلـ ٓجئ ػك قمٓػل، ىحػك: 3ِإ ٚ  صػفًة، ٌك [: كعمِ ِفْعَمُمكؿ: كلػـ ٓجػئ ِإ

ػك قمٓػل، ىحػك: َقَبعثَػًرػ: 4ِقرَطُبكس: )الىاقة العظيهة الشدٓدة(. ] ٚ  صػفًة، ٌك [: كعمػِ َفَعم ًمػِ: كلػـ ٓجػئ أيًضػا ِإ
فٍٓهػػا. فاٚسػػـ ىحػػك: ُخَزعِبٓػػل: )الباطػػل(. كالصػػفة ىحػػك:  [: كعمػػِ ُفَعمِّٓػػل: كيكػػكف 5)الجهػل الضػػخـ العظػػيـ(. ]

: )عمِ َسَهرُطكٍؿ، ِىياٍؼ َشعَشِع( فٛ ٓثبت بً )َفَعمُّػكٌؿ(؛ ٖىػً  ًِ ُقَذعِهٓل: )الشٓخ الكبٓر(. كأه ا َسَهْرُطكؿ هف َقْكِل
ػػـ ههػػا يحّرفػػكف فػػْ الشػػعر، ِإذا اضػػطُ  ى هػػا ُسػػهع فػػْ الشػػعر، ٌك كا إلػػِ ذلػػؾ.  ابػػف لػػـ ُيسػػهع قػػطُّ فػػْ ىثػػر. كاِ  رُّ

 . (113عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص
  ( فْ )ؾ(: )عدرفكط(، كفْ )ؾ(: )غضرفكط(.5)

 كَخْىَدِريس. -5كَقَبْعَثَرػ،  -4كَقْرَطُبكس،  -3كُخَزْعِبٓل،  -2عضرفكط،  -1أبىية الهزيد الخهاسْ: 
ػػْ دكيبػػة أكبػػر -1 ك)ُخَزْعِبٓػػل(:  -2هػػف الكزغػػة،  )عضػػرفكط(: ذكػػر الِعظػػاء جهػػع: )عظػػاة(، ك)عظايػػة(، ٌك

ية، أك ىاقة شدٓدة أك عظيهة،  -3لمباطل،  ك)َقَبْعَثَرػ(: لفصٓل هٍزكؿ، كقٓل: لػػ)جهل  -4ك)َقْرَطُبكس(: لمدٌا
 .(1/224ج) الشافيةك)َخْىَدِريس(: لمخهر القديهة. اىظر: الرضْ، شرح  -5ضخـ(، 

 ( فْ )ط(: )إلخ(.6)
 .( )عمِ الخهسة(، ساقط فْ )ط(7)
: )عمِ َسَهرُطكٍؿ، ِىياٍؼ َشعَشِع( فٛ ٓثبت بً )َفَعمُّكٌؿ(؛ 8) ًِ ( )السهرطكؿ(: الطكيل الهضطرب. َسَهْرُطكؿ هف َقْكِل

كا إلػِ ذلػؾ. اىظػر:  ـ هها يحّرفكف فْ الشعر، ِإذا اضػُطرُّ ى ها ُسهع فْ الشعر، ٌك ٖىً لـ ُيسهع قطُّ فْ ىثر. كاِ 
 .(13/265)ج ، كابف هىظكر، لساف العرب(113ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص

ْرداِقس(: عظػػـ 9) ْرداِقس(: عظػػـ يصػػل بػػٓف الػػرأس كالعىػػق. )الػػدُّ ( فػػْ )ط(: كدراقػػس، كفػػْ )ـ(: كدرداىػػس. ك)الػػدُّ
 .(1/197)ج يصل بٓف الرأس كالعىق. ابف قتٓبة، الجراثيـ

اب؛ ٖىػػػً: )لػػػيس لمعػػػرب بىػػػاء فػػػْ ( فػػػْ )ؾ(: )فرعبٛىػػػة(، كفػػػْ )ط(: )كقزعبٛىػػػة(. كلػػػيس بعػػػد الخهاسػػػْ بػػػ10)
اٖسهاء، كاٖفعاؿ أكثر هف خهسِة أحُرؼ، فهٍها كجدت زيادة عمِ خهسة أحرؼ فْ ِفعػل أك اسػـ فػاعمـ أى ٍػا 
زائػػػدة عمػػػِ البىػػػاء، ىحك:)َقَرْعَبٛىػػػٌة(، أىهػػػا ٌػػػك )َقَرْعَبػػػَل(، كهثػػػل: عىكبػػػكت، إّىهػػػا ٌػػػك: )عىكػػػب(. كيقػػػكؿ ابػػػف 

ٚ  هف كتاب )الَعػٓف(، فػٛ ٓىبغػْ أف ُٓمتفػت إلٍٓػا. كفػْ العػٓف: ٌػ(: أّها )َقَرعْ 669عصفكر)ت َبٛىٌة( فمـ ُتسَهع ِإ
، كابػػػف عصػػػفكر، الههتػػػع فػػػْ التصػػػريف (2/348)ج )قرعبػػػل(: الَقْرْعْبٛىػػػُة: ُدَكْيب ػػػٌة عريضػػػٌة. الخمٓػػػل، العػػػٓف

 .(114)ص
اء، كغٓػػر حركػػة السػػٓف. اىظػػر: ابػػف ( لمعجػػاج: هػػف الرجػػز: هػػف )ِسػػَبْحل(، الشػػاٌد: أسػػكف البػػاء، كحػػرؾ الحػػ11)

د ا٘يضاحك ، (2/341)ج جىْ، الخصائص  .(1/354)ج القيسْ، إيضاح شكٌا
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ل   ب ح  ج ور  (1)ب س  ف ي ف  ع ي س  الد 
(2) 

ىها أف يككف هحرًفا هف  (6)أ/ يهكف24فكذلؾ َسَهْرُطكؿ/ؽ (5)بهىزلة ِقَهْطر(4)ٌك ِسَبْحل (3)كا 
ا ِهفْ (9)كبأف  ُدْرَداِقًسا(8)كعضرفكط(7)َسَهْرُطكؿ ٍَ ٚ ََٓتَحق ُق ككُى

(10) ُّْ ا كٛـِ العرِب؛ قاؿ اٖصهع ٍَ : أُظىُّ
َْٓثُبْت بٍا )ُفْعِٛلٌل( ككذلؾ(11)كهي ٌة؛ فٛ ٓىبغْ أفْ ر 

ْ  ُهَعر ٌب، كبأف  (13)، )ُخْزراِىق((12) ًُ فارس ، أصُم
ِف((14))َقَرْعَبٛىٌة( ّٚ ِهْف كتاِب )الَعْٓ ُْٓمَتَفْت ؛ فٛ َٓىبِغْ أْف (15)لـ يسهع إ

                                                           

ى ها ٌك )ِسَبْحل( بهىزلػة )ِقَهْطػر(. ابػف عصػفكر، الههتػع فػْ 1) ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )سجل(، كفْ )ـ(: )سيحل(. كاِ 
 .(114التصريف )ص

ْلَيػػػاء َكاْلػػػَكاك زائػػدتاف. الكريهػػػة الىسػػػب. كصػػػف لمىاقػػػة. ك)عسػػػَجر ( فػػْ )ط(: )عيسػػػجكرؼ(: )َىاَقػػػة َعْيَسػػػجكر(: ا2)
سد. الىاقة العظيهة الجاىبٓف. اىظػر: ابػف دريػد، جهٍػرة  ْٖ الرجُل(: ِإذا ىظر ىظًرا َشِدًٓدا، َكأْكثر َها ُيستعهل ِفْ ا

 .(114، كابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص(2/1137)ج المغة
 .(198افية )صاىظر: شآٌف، هجهكعة الش( (3
 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )سجل(. كفْ )ـ(: )سيحل(.4)
( فػػػْ )ؾ(، ك)ط(: )قطػػػر(. فػػػْ اٖسػػػهاء، لكعػػػاء السػػػكر، كِلَهػػػا ُيَصػػػاُف فيػػػً الكتػػػب، كلمتشػػػدٓد كهىػػػً: ﴿َعُبكًسػػػا 5)

 .(1/215ج) الشافية[. الرضْ، شرح 10َقْهَطِريًرا﴾ ]ا٘ىساف:
 .(13/265)ج لساف العرب( )السهرطكؿ(: الطكيل الهضطرب. ابف هىظكر، 6)
(7 : ًِ َهْرُطكؿ(: الطكيل الهضطرب. )َسَهْرُطكؿ(: هف َقْكِل ( فْ )ـ(، ك)ط(: )سهرطكؿ(، كفْ)ؾ(: )ههرطكؿ. )الس 

ػـ  ى ها ُسهع فػْ الشػعر، ٌك )عمِ َسَهرُطكٍؿ، ِىياٍؼ َشعَشِع(، فٛ ٓثبت بً )َفَعمُّكٌؿ(؛ ٖىً لـ ُيسهع قطُّ فْ ىثر. كاِ 
كا إلِ ذلؾ. اىظر: ابػف عصػفكر، الههتػع فػْ التصػريف )ص هها يحّرفكف فْ ، كابػف (113الشعر، ِإذا اضُطرُّ

 .(13/265)ج هىظكر، لساف العرب
ػػػا قبػػػل قمٓػػػل )عػػػدرفكط(؛ فػػػْ )ط(: )كغضػػػرفكط(، فػػػْ )ـ(: )كعصػػػرىكؿ(. )عضػػػرفكط(: َذَكػػػُر الِعظػػػاء، 8) ( ذكٌر

ْ دكيبة أكبر هف الكزغة. اىظر:  .(1/224ج) الشافيةالرضْ، شرح  جهع: )عظاة(، ك)عظاية(، ٌك
ْرداِقس(: عظـ يصل بٓف الرأس كالعىق. ابف قتٓبة، الجراثيـ9)  .(1/197)ج ( )الدُّ
: )فٛ ٓىبغْ أف ٓمتفت إلٍٓا(.10) ًِ   ( ساقط فْ )ؾ(:إلِ َقْكِل
 ( )فٛ ٓىبغْ أف(، ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(.11)
 ( فْ )ـ(: )ككذا(. 12)
)ـ(: )حػػدراىق(. )الخزراىػػق(: ضػػرب هػػف ثيػػاب الػػدٓباج. ابػػف عصػػفكر،  ( فػػْ )ؾ(، ك)ط(: )حػػذراىق(، كفػػ13ْ)

 .(114الههتع فْ التصريف )ص
( فػػػػْ )ؾ(، ك)ط(: )قزعبٛىػػػػة(. )القرعبٛىػػػػة(: دكيبػػػػة عريضػػػػة. عمػػػػِ كزف: )َفْعم َٛىػػػػة(. اىظػػػػر: ابػػػػف جىػػػػْ، 14)

ر(114، كابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص(3/190)ج الخصائص  .(2/41)ج ، كالسٓكطْ، الهٌز
 .(2/348)ج ( )قرعبل(: )الَقْرْعْبٛىُة(: ُدَكْيب ٌة عريضٌة. الخمٓل، العٓف15)
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َهْرُطكؿ((2).اىتٍِ(1)إلٍٓا َف الر ْأِس : الط كيُل الُهْضَطِربُ (3). ك)الس  ْرَداِقس(: َعْظـٌ َيِصُل َبْٓ ، ك)كالدُّ
َٛىُة( ، (5): ُدَكْيَبٌة َعِريَضٌة ُهَخب َطٌة ِبِطٍٓف، ك)الُخْزراِىق(: قٓل: َضْرٌب ِهَف الثِّيابِ (4)كالُعُىِق، ك)الَقَرْعَب

: بكسر (10)ِقْرَطُبكُس بالكسر كالهد، كال(9)كجهعٍا: ِعَظايا (.8)أكبر هف الكزغة (7): دكيبة(6)ك)الَعَظاية(
ـْ أرَ  كعِف الهبردِ  ،قاؿ الشارح:]لمداٌية[: (11)القاؼ ًُ اسـٌ لمى اَقِة العظيهِة، كَل أى 

 الهادَة فْ القاهكس (12)

ى ها فيً كالَقطربكس(13) ْرِب ِهَف ، قاؿ: بفتح (14)، كا  القاؼ كقد تكسر: الشدٓدُة الض 

                                                           

، كابػف عصػفكر، الههتػع (1/197)ج ( )ُدْرداِقس(: عظـ يصل بػٓف الػرأس كالعىػق. اىظػر: ابػف قتٓبػة، الجػراثيـ1) 
 .(114فْ التصريف )ص

 .(114( هىقكؿ هف ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص2)
 .(13/265)ج)السهرطكؿ(: الطكيل الهضطرب. اىظر: ابف هىظكر، لساف العرب (3)
 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )القزعبٛىة(. 4)
 ( )ـ(: )هف الىبات(. 5)
 ( فْ )ؾ(: )الغطابة(، كفْ )ط(: ك)الغطاية(.6)
 .(2/307ابف سٓدي، الهخصص )ج (7)
 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )الكغزة(. 8)
 .(2/228لهحكـ )جا)ط(: )غطايا(. ابف سٓدي، ( فْ )ؾ(، ك)ـ(: )غطا(. كفْ 9)
ا: الىاقػػػػة العظيهػػػػة 10) َيػػػػُة، بفػػػػتح القػػػػاؼ، ك)الِقْرَطُبػػػػكُس(: بكسػػػػٌر ٌِ ا ( فػػػػْ )ؾ(: )كالِقطربػػػػكس(. )الَقْرَطُبػػػػكُس(: الد 

ها السػػٓرافْ)180الشػػدٓدة؛ هث ػػل بٍهػػا سػػٓبكيً)ت ، كابػػف (1/51ج) الشػػافيةٌػػػ(. الرضػػْ، شػػرح 368ٌػػػ(، كفسػػٌر
 .(16/379الزبٓدؼ، تاج العركس )جك ، (6/173)ج العرب هىظكر، لساف

ٌػػػػ(، كهػػػا خػػػالف 686ٌػػػػ( فػػػْ ضػػػبط )الَقْرَطُبػػػكُس( الرضػػػْ اٚسػػػترأباذؼ)ت746( خػػػالف الشػػػارح الجػػػاربردؼ)11)
ٌػ(، كلـ يعترض عمِ ذلؾ ابػف جهاعػة، كلػـ ٓىػكي إلػِ ذلػؾ، ككأىػً لػـ يعتهػد فٍٓػا 711هعاصري ابف هىظكر)ت

ٌػػػػ(؛ كلػػػـ ٓػػػذكر أف صػػػاحب الصػػػحاح تجاٌمػػػً كهػػػا قػػػاؿ 817اصػػػري الفٓركزأبػػػادؼ)تإٚ القػػػاهكس الهحػػػيط لهع
صػػاحب التػػاج، هػػع أف ابػػف جهاعػػة أكثػػر هػػف اعتهػػادي الهعجهػػٓف. فالرضػػْ ذكػػر )اْلَقْرَطُبػػكس(: بكسػػر القػػاؼ: 

ية، كالىاقة العظيهة الشدٓدة، كفيً لغة أخرػ بفتح القاؼ. اىظػر: الرضػْ، شػرح  بػف ، كا(1/51ج) الشػافيةالدٌا
 .(16/379الزبٓدؼ، تاج العركس )جك ، (6/173)ج هىظكر، لساف العرب

َهَمػػػػػػػً 819( الكػػػػػػػٛـ ٚبػػػػػػػف جهاعػػػػػػػة)ت12) ٌْ ٌػػػػػػػػ(. كفػػػػػػػْ التػػػػػػػاج: )الَقْطَربػػػػػػػُكس(: ِبَفػػػػػػػْتح الَقػػػػػػػاؼ، َكقػػػػػػػد ُتْكَسػػػػػػػر، َأ
)ت ٌَِرؼُّ ٌُػَك )الَقْرَطبػُكس( 393الَجْك َهَل  ٌْ ػِذِي بِ 817قصػد الفٓركزأبػادؼ) –ٌػ(، َكَها َأ ٍَ ِتْمػَؾ. اىظػر: الزبٓػدؼ، ٌػػ(، َف

 .(16/379تاج العركس )ج
 .(1/1566)ج ( الفٓركزأبادؼ، اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط13)
 ( فْ )ط(: )القارطبكس(.14)
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ريعةُ  (,1)الَعَقاِربِ  ِدَٓدُة. كرأُٓت بخط هؤلفً فْ بعض الحكاشْ صكابً  (2)كالى اَقُة الس  أك الش 
 .-كهللا تعالِ أعمِ كأعمـ -بتقدـ الطاء(3)القطربكس

  ً ل   أؼ: الهزيُد هف الخهاسْ.  [؛(5): ]وهف الخهاسي لـ يجي(4)ق و 
ل    .ض. (8): القبعثرػ: العظيـ الشدٓد: قاؿ الهبرد(7)قاؿ فْ الصحاح [(6)ً : ]وق ب عث رأ ق و 

و ال ً : ]ٌو ل   الضهٓر لمزيادة بتأكيل الهذككر أك. الهىتٍْ.  خهاسي[ق و 
ي في ق ب عث رأ  ً : ]ٌو ل  ٓريد  قاؿ ابف الحاجب كىحو ألف كتاب إلىافتٍا عمى الغاية[ (9)ق و 

:)إلىافتٍا عمى كذلؾ، كهعىِ  أى ٍا زيادٌة هحضٌة، ليست لٙلحاِؽ، كها أف  ألَف كتاٍب ليَسْت   ً ل  ق و 
ا خهسٌة.  :[الغاية ٍَ ُُٖصكُؿ؛ ّٖف ىٍآَت  أى ٍا زائدٌة عمِ ىٍايِة ها ُبِىَْٓت عميً ا

                                                           

 ( فْ )ـ(: )العقاب(. 1)
 ( فْ )ؾ(: )الشريفة(.2)
  ( فْ )ـ(: )القرطبكس(. 3)
ِ فْ قبعث4) : ]ٌك ًِ  رؼ[.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ْ دكيبة أكبر  -( بقية ىص الجاربردؼ: لـ ٓجْئ إٚ عضرفكط. 5) َذَكُر )الِعظاِء(: جهع: )عظاة(، ك)عظاية(، ٌك

 .(197)صهف الكزغة(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية 
ك قمٓل، ىحك: )َقَبعَثًرػ(: )الجهل الضخـ العظيـ(. ابف عصفك 6) ٚ  صفًة، ٌك ر، الههتػع ( عمِ )َفَعم ًمِ(: لـ ٓجئ ِإ

 .(113فْ التصريف )ص
ىهػػا زيػػدت 7) ( ]قبعثػػر[ الَقَبْعثَػػُر: العظػػيـ الَخْمػػِق. قػػاؿ الهبػػرد: )القبعثػػر(: العظػػيـ الشػػدٓد. كاٚلػػف ليسػػت لمتأىٓػػث، كا 

لتمحق بىػات الخهسػة ببىػات السػتة، ٚىػؾ تقػكؿ: قبعثػراة، فمػك كاىػت اٚلػف لمتأىٓػث لهػا لحقػً تأىٓػث آخػر. فٍػذا 
رؼ فْ الهعرفة كيىصرؼ فْ الىكرة، كالجهع قباعث، ٚف ها زاد عمػِ أربعػة أحػرؼ ٚ ٓبىػِ كها أشبً ٚ ٓىص

هىً الجهع ٚك التصغٓر حتِ ٓرد إلِ الرباعْ، إٚ أف يككف الحرؼ الرابع هىػً أحػد حػركؼ الهػد كالمػٓف، ىحػك 
رؼ، الصحاح )ج  .(2/785أسطكاىة كحاىكت. الجٌك

 .(5/70)ج (ابف هىظكر، لساف العرب8)
؛ ٚهتىػػاع اٚبتػػداء بٍػػا، كتػػزاد فػػْ اٚسػػـ ثاىيػػة ىحػػك ضػػارب، كثالثػػة ىحػػك كتػػاب، كرابعػػة 9) ( إف اٖلػػف ٚ تػػزاد أٚك

ىحػك حبمػػِ، كخاهسػػة ىحػػك اىطػٛؽ، كسادسػػة ىحػػك قبعثػػرػ، كسػػابعة ىحػك أربعػػاكػ. كأف  اٖلػػَف َٚ تكػػكُف أصػػٛ 
 ًٚ ا َبَد ى ها تككُف إه  َٛ تقػُع ِفْ اٖفعاِؿ كاٖسهاِء الهْعَربة كا  ا َزاِئَدة َفككُىٍا َبَدٚ ُٓذَكر ِفْ َبابً كأه ا ككُىٍا َزاِئَدة َف ه   كا 

اكف ُهحاؿ بل تَقع َثاِىَية كاٖلِف ِفْ َفاعل هثل ضاِرب ككاِبر كثالثٌة كألِف  ًٚ بحاٍؿ ٖى ٍا ساكىٌة كاٚبتداُء بالس  أّك
ػػـ كَدىػػاىٓر ككػػألِف الهػػدِّ الهْحػػ ٌِ ِض هثػػل كتػػاب كِحَسػػاب كرابعػػٌة َىْحػػك ِشػػْهٛؿ كِحْهػػٛؽ كخاهسػػًة التكسػػٓر َىْحػػك َدرا

ًٚ ٚهتىػاع ا٘بتػداء بٍػا.  َىْحك َحَبْركِ كسادسًة لمتكثٓر َىْحك َقَبْعَثرػ كَضَبْغطرػ. كفْ الهفصل: اٖلف ٚ تػزاد أك
ْ غٓر أكؿ إذا كاف هعٍا ثٛثة أحرؼ أصكؿ فصاعدًا ٚ تقع إٚ زائدة كقكلٍـ خاتـ ككتا ب كحبمِ كسػرادح ٌك

ػْ فػْ قبعثػرػ كىحػك ألػف كتػاب ٘ىافتٍػا عمػِ الغايػة.  كحمبٛب. ٚك تقع لٛلحاؽ إٚ آخػرًا فػْ ىحػك هعػزػ. ٌك
، كالهرادؼ، تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية (502)ص اىظر: الزهخشرؼ، الهفصل فْ صىعة ا٘عراب

 .(2/227) ٘عراب، كالعكبرؼ، المباب فْ عمل البىاء كا(3/1534)ج ابف هالؾ
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  ً ل  ىا [(2) : ]في شرح  الٍادي(1)ق و  ِّْ عزِّ الّدِٓف ال (3)لهٚك ىجاى ً : ]غير  صحيٍح[. (4)زِّ ل   ق و 
؛ فيككُف هراُدُي إخراُج الكمهِة (5)كُيْهِكُف أْف ُيقاَؿ: ُهراُدُي با٘لحاؽِ  ُّْ ، ٚ اٚصطٛح : ٌك ا٘لحاُؽ الُّمغكؼُّ

                                                           

: ]ٌكذا ذكر فْ الشركح[.1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، )ـ(، إلِ َقْكِل
ػػػْ فػػػْ )قبعثػػػرػ(، كىحػػػك: ألػػػف كتػػاب ٚ ىاقتٍػػػا عمػػػِ الغايػػػة ٌكػػػذا ذكػػػر فػػػْ )شػػػرح 2) ( ىػػص الجػػػاربردؼ: )...ٌك

 الٍادؼ(. فالذاكر ٌىا: )ابف الحاجب( فْ كتابً )شرح الٍادؼ(. 
 .(199)ص اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية( (3
يـ الزىجػػػاىْ لػػػً هختصػػػر فػػػْ فػػػف 655( الزىجػػػاىْ)ت4) ػػػاب بػػػف ابػػػرٌا يـ بػػػف عبػػػد الٌك ٌػػػػػ( َأُبػػػك اْلَفَضػػػاِئل ٌػػػك ابػػػرٌا

ٌػػػ( شػرح عمػِ 793الصرؼ سهاي التصريف العزؼ طبع فْ هصر بدكف ذكر السىة كلسعد الدٓف التفتازاىْ)ت
ؽ ٌػػػ كلعمػػْ الكيٛىػػْ شػػ1293التصػػريف العػػزؼ طبػػع فػػْ القػػاٌرة سػػىة  كعمػػِ  ٌػػػ1298رح عميػػً طبػػع فػػْ بػػٚك

بػٛد فػارس  الٍاهش هتف التصريف. كزىجاف هدٓىة طٓبة الٍكاء فْ شػهاؿ بػٛد الجبػل أؼ العػراؽ العجهػْ هػف
ٓف عبػد  كعمِ الطريق هف تبريز إلِ حهداف )الكافْ فْ شرح الٍادؼ، قسـ التصػريف(، ٖبػْ الهعػالْ عػز الػدِّ

)ت ّْ اب الزىجاى ٍُكر(. ذكري السٓكطْ)ت ٌػػ(، )َصاحب655الٌك اِدؼ اْلَهْش ٍَ ٌػ( فْ: )بغية الكعاة(:  911شرح اْل
 ًُ ، َكذكػر ِفػْ آِخػري َأىػً فػرغ ِهْىػ ًِ ػ ًِ ِبَخطِّ ًُ ِفْ )شرح الشافية(، كقاؿ: كقفت َعَمْي أف الجاربردؼ أكثر هف الى ْقل َعى

ة سىة َأربع َكخهسٓف كِستِهائَ  ًُ 654ة)ِبَبْغَداد ِفْ اْلعْشريف هف ِذؼ اْلحج  اِدؼ( َل ٍَ ًُ: -َأْيًضػا  –ٌػ(. َك)َهْتف اْل ، َكلػ
كر: بػ)تصريف اْلُعز ػ(، كهؤلفات ِفْ اْلعُركض كالقكافْ. كخطً ِفْ َغاَية اْلَجْكَدة. تَكرر ذكري  ٍُ )التصريف اْلَهْش

ريف. كَكاِفَية ِفػْ اْلحسػاب. ِفْ جهع اْلَجَكاِهع. لً: اْلُعز ػ ِفْ التصريف. كاْلَكاِفْ شرح الٍادػ ِفْ الى ْحك كالتص
هحهػكد  :كىقاكة فتح اْلَعِزيز ِفْ اْخِتَصار شػرح اْلػَكِجٓز هػف اْلُفػُركع. الكػافْ فػْ شػرح الٍػادؼ: الزىجػاىْ: تحقٓػق

ػػر بالقػػاٌرة. ىػػاؾ أيًضػػا ٚبىػػً: أىػػس هحهػػكد فجػػاؿ،  فجػػاؿ، رسػػالة دكتػػكراي بكميػػة المغػػة العربيػػة بجاهعػػة اٌٖز ٌك
 -ٌػػػ 1426، قسػػـ التصػػريف، رسػػالة هاجسػػتٓر، جاهعػػة صػػىعاء، الٍػػادؼ: الزىجػػاىْالكػػافْ فػػْ شػػرح تحقٓػػق: 
لػػـ يسػػتطع الباحػػث الحصػػكؿ عمػػِ ٌػػاتٓف الرسػػالتٓف إٚ أىػػً تهكػػف هػػف الحصػػكؿ عمػػِ الهخطكطػػة  ـ.2005

 .MILLET GENNEL KUTUPHANESI Vٌػ، هكجكدة فْ هكتبة 1139ىفسٍا، ككاىت قد ىسخت سىة 
Caru LLah 1956 .(2/122)ج ، كالسٓكطْ، بغية الكعػاة(2/1168ف الدٓف، شرح الشافية )جاىظر: رك ،

، (301)ص فاىػػػػديؾ، اكتفػػػػاء القىػػػػكع بهػػػػا ٌػػػػك هطبػػػػكعك ، (23)ص كعضػػػػيهَة، الهغىػػػػْ فػػػػْ تصػػػػريف اٖفعػػػػاؿ
 .(1/12)ج البغدادؼ: إسهاعٓل، ٌدية العارفٓفك 

بٍػا زىػة الهمحػق بػً لضػرب هػف التكسػع فػْ ( قػاؿ أبػك الفػتح: اعمػـ أف ا٘لحػاؽ إىهػا ٌػك بزيػادة فػْ الكمهػة تبمػغ 5)
المغػػة، فػػذكات الثٛثػػة ٓبمػػغ بٍػػا اٖربعػػة كالخهسػػة، كذكات اٖربعػػة ٓبمػػغ بٍػػا الخهسػػة. ٚك ٓبقػػِ بعػػد ذلػػؾ غػػرض 
هطمػػػػكب؛ ٖف ذكات الخهسػػػػة غايػػػػة اٖصػػػػكؿ، فمػػػػيس كراءٌػػػػا شػػػػْء ٓمحػػػػق بػػػػً شػػػػْء. كيعػػػػرؼ ابػػػػف الحاجػػػػب 

ػا ِإى   ٍَ ْلَحػاؽ: َأى  ِْ٘ ًُ ليعاهػل ُهَعاَهَمتػً فىحػك قػردد ا٘لحاؽ: هعىػِ ا َهػا زيػدت لَغػَرض جعػل ِهثَػاؿ عمػِ ِهثَػاؿ َأِزيػد ِهْىػ
ُهْمحػػػق َكَىْحػػػك هقتػػػل غٓػػػر ُهْمحػػػق لهػػػا َثبػػػت هػػػف قياسػػػٍا لغٓػػػري َكَىْحػػػك أفعػػػل َكفعػػػل كفاعػػػل َكػػػَذِلؾ لػػػَذِلؾ كلهجػػػْء 

ا ُهَخالَفػة. كهعىػِ اٖلحػاؽ فػْ اٚسػـ كالفعػل أف تزيػػد حرفػًا أك حػرفٓ ف عمػِ تركٓػب زيػادًة غٓػر هطػػردة هصػادٌر
 =فػػْ إفػػادة هعىػػِ، ليصػػٓر ذلػػؾ التركٓػػب بتمػػؾ الزيػػادة هثػػل كمهػػة أخػػرػ فػػْ عػػدد الحػػركؼ كحركاتٍػػا الهعٓىػػة
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ِّْ الذؼ ٌك ِهَف الز   داس ِّْ إلِ السُّ ْ  لىا هف هف الخهاس ٚ  سداس َر: أ كائِد ٚ ِهَف اٖصكِؿ َله ا تَقر 
ُُٖصكِؿ. ض.   ا

يس[ ر  ىد  ً : ]وخ  ل  ْ  ُهَعر ٌب؛ فعمِ ٌذا (1) لمهطرزؼ  قاؿ فْ شرح الهقاهة ق و  : إّف َخىَدِريًسا فارس
 ِّْ ِّْ أك الرُّباِع  . ض. (2)ٚ يككُف ِهْف َهزيِد الُخهاِس

                                                                                                                                                                      

كالهضػػػارع كاٖهػػػر  كالسػػػكىات، ُكػػػلُّ َكاحػػػٍد فػػػْ هثػػػل هكاىػػػً فػػػْ الهمحػػػق بٍػػػا، كفػػػْ تصػػػاريفٍا: هػػػف الهاضػػػْ=
ًٛ رباعيًا، كهف التصغٓر كالتكسٓر إف كاف الهحمق كالهصدر كاسـ الفاعل كاسـ الهفعكؿ إف كاف اله محق بً فع

بً اسهًا رباعيًّا ٚ خهاسيًّا كفائدة اٖلحاؽ أىً ربهػا يحتػاج فػْ تمػؾ الكمهػة إلػِ هثػل ذلػؾ التركٓػب فػْ ِشػْعٍر أك 
ف هعىػِ َحْكَقػَل هخػالف لهعىػِ ـ، كٓػف كا  َحِقػَل  سجع ٚك ىحتـ بعدـ تغٓػر الهعىػِ بزيػادة اٖلحػاؽ عمػِ هػا ٓتػٌك

ْلَحاؽ فْ الكافية ىظـ الشافية: ِْ٘  كهعىِ ا
َْٓىَها بدا ... جعل ِهَثاؿ كهثاؿ أزيدا  َكاْلَقْصد با٘لحاؽ َأ

 فقردد كجعفر َٚ هقتل ... ِإْذ قيس ِفْ هعىِ اْلَهَكاف هفعل
ٌََكَذا صدؽ هثل أصدقا ... قد قيس لمهعىِ َفَمْيَس ُهْمحًقا  َك

  ... َكفعل اْلهصدر هف ِذؼ فعمَٛكَخالف اْلهصدر هف ِذؼ أفعٛ
ؽ َٛ ْط ِْ٘ ْسـ َحْشًكا حسب ا ْلَحاؽ ... ِفْ اِٚ ِْ٘  َكلـ ُيَصادؼ ألف ا

ا ْٓمـز َأف تحركا ... ِإف كسرت َأك صغرت فمٓدركا ٍَ َى  ِٖ 
 كالكافيػة ىظػـ الشػافية، لمىيسػارؼ  ،، كابف الحاجب، الشافية فْ عمػـ التصػريف(34)صاىظر: ابف جىْ، الهىصف 

 .(1/52)ج ، كالرضْ، شرح الشافية(2/51)ج، ك(1/70)ج
زؼ ( 1) ػػػاف الفػػػتح، أبػػػك عمػػػْ، ابػػػف الهكػػػاـر أبػػػْ السػػػٓد عبػػػد بػػػف ىاصػػػر (ٌػػػػ610ت)الُهَطػػػرِّ  الخػػػكارزهْ الػػػدٓف بٌر

، جرجاىيػة فػْ كلػد. الحىفيػة فقٍػاء هػف بالمغػة، عالـ أدٓب،: الهطرزؼ  ػا بغػداد كدخػل خػكارـز ( 601 سػىة) حاجًّ
َهْخَشػِرّؼ كلهػا عمِ َقَرأَ . اٚعتزاؿ فْ رأًسا كاف. خكارـز فْ كتكفْ  هػف. قصػٓدة 300 هػف بػأكثر رثػْ تػكفْ الز 
 التعريػف هػف فيػً جػاء هػا بعػض( البمػداف هعجػـ فػْ) يػاقكت اىتقد الحريرؼ، هقاهات شرح فْ( ا٘يضاح) كتبً

كَرة بالهطرزيػػػػة، ُهْخَتصػػػػر ِفػػػْ الى ْحػػػػك، ُهَقّدَهػػػة  (ُهْخَتصػػػر اْلِهْصػػػػَباحك) يسػػػػهً، كلػػػـ اٖهػػػػاكف بأسػػػهاء ٍُ ًِ َهْشػػػ ِفيػػػػ
ْبِف الّسكٓت ح ِٚ ْصَٛ ِْ٘  فيػً تكمػـ (الهعػرب ترتٓػب فػْ الهغرب) كتابً: فْ كرتبً شرحً المغة، فْ( الهعرب)ك ،ا

ك الغريب، هف الفقٍاء يستعهمٍا التْ عف اٖلفاظ رؼ  كتاب بهثابة لمحىفية ٌك  بهػا ا٘قىػاع)كلػً:  لمشافعية، اٌٖز
ابػػف خمكػػاف، كفيػػات اٖعيػػاف ك يضػػاح لهقاهػػات الحريػػرؼ، ا٘ ،الهطػػرزؼ اىظػػر: . شػػعر ، كلػػً(ىػػاعالق تحػػت حػػكػ 
 (، 7/348)ج اٖعٛـ(، كالزركمْ، 2/311)ج بغية الكعاة(، كالسٓكطْ، 5/370)ج

ّْ الهزيػػد[: كيكػػكف: عمػػِ )َفْعَمِمٓػػل(: كيكػػكف فٍٓهػػا. فاٚسػػـ ىحػػك2) : ( لكىػػً فػػْ الههتػػع: )الَخىػػَدِريس( فػػْ ]الخهاسػػ
(. ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص  .(113َخىَدِريس: )الخهر(. كالصفة ىحك: َدرَدِبيس: )الشٓخ الٍـر
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  ً ل  ؿ  أف  ذلؾ[(1)ق و  ،  : ]األو  ًِ ِق َٛ ًُ زائًدا َأْكَلِ عمِ ِإْط ـُ أف  َجْعَم ًُ ٚ ُىَسمِّ ِؿ أى  تقريُر الجكاِب اٖك 
َْٖكَلِ ف ، ٚ فيها يككُف أهثمُة الهزيِد فيً بل ا ِّْ ِّْ كالرُّباِع يها يككُف أهثمُة الهزيِد فيً كثٓرًة كها فْ الثِٛث

 . ِّْ  قمٓمًة كها فْ الُخهاِس
ً : ]والثاىي[ ل  ؛ ِليككَف عمِ سبِٓل الَهْىِع  ق و  َْ أك ًٚ ُهْقَتَضِ القياِس أْف َٓذُكَر الجكاَب الثاى

ـِ. َتَأه لْ   . (2)كالت سمي
] ً : ]ٌكذا ذ ك ر  في الّشروح  ل  ريفُ  ق و  ًُ ِبَمْفٍع  (4) فْ َشْرِحًِ  (3) ِهه ْف ذَكَر الجكاَب الش  َلِكْف َساَق

اِرحُ  ًُ كها َفَعَل الش   . كُأِجَٓب َعْى

                                                           

 .(200اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (1
ّىها قاؿ: )عمِ اٖكثر(؛ ّٖف أكثر الىاس عمِ أّف الّىكف أصمية؛ فكزىً َفْعَمِمٓل 2) ( كػ)َخْىَدِريس(: لمخهر القديهة. كا 

كذٌػػب اٖقمػػكف إلػػِ أف الىػػكف زائػػدة؛ فكزىػػً )َفْىَعِمٓػػل(؛ فعمػػِ ٌػػذا   -ٌػػك هػػذٌب سػػٓبكيً كجهٍػػكر البصػػريٓفك  -
ُؿ؛ ّٖف الحػرؼ إذا تػرّدد بػٓف أصػػمْ كزائػد فاٖصػل أف يكػكف أصػػميًّا.  يكػكف رباعيًّػا ٚ خهاسػيًّا. كالحػقًّ ٌػػك اٖك 

 -كبػٓف كزف آخػر  -ؼ الهحتهػل لمزيػادة أصػميًّاإذا فػرض الحػر  -كقد عكرض بأىً إذا ترددت الكمهػة بػٓف كزف 
كلـ يكف هثاؿ ذٓىؾ الكزىٓف فْ أبىٓتٍـ كاف جعل ذلؾ الحرؼ زائًدا أكلِ هف  -إذا فرض ذلؾ الحرؼ فيً زائًدا
ـُ أّف جعمً زائًدا أكلِ عمِ إطٛقً حٓىئذ، بل أكلِ فيها يككف  -أٚكجعمً أصميًّا. كأجٓب عىً: أّها  فبأّىا ٚ ُىسمِّ

ثمة الهزيد فيً كثٓرة كها فْ الثٛثْ كالرباعْ، ٚ فيها يككف أهثمة الهزيػد فيػً قمٓمػة، كهػا فػْ الخهاسػْ. كأّهػا أه
هػا أخػكاف، فكهػا أف  ّٚ بػالكاك كاليػاء ٌك ثاىًيا فبأىً قد ثبت )َعْضَرُفكط(، كليس بٓف )َعْضَرُفكط كَخْىػَدِريس( فػرؽ إ

ػػذا الجػػكاب ذكػػري الضػاد أصػػل فػػْ )عضػػرفكط(، كػػذلؾ الىػػكف أصػػل فػػْ . ثػػـ -أيًضػػا – الرضػػْ )َخْىػػَدِريس(. ٌك
 : ًِ أكرد اعتراًضػػا عمػػِ الهصػػىف، حٓػػث قػػاؿ: "كلػػك قػػاؿ الهصػػىف بػػدؿ )خىػػدريس(: )برقعٓػػد( ٚ سػػتراح هػػف َقْكِلػػ
)عمِ اٖكثر(؛ ٖىً )َفْعَمِمٓل( بٛ خػٛؼ، إذ لػيس فيػً هػف حػركؼ )الٓػـك تىسػاي( شػْء غٓػر اليػاء، كيهكػف أف 

لـ ٓذكري َلّها قَٓل: إّىً أعجهْ، كلك ذكر )غمطهيًسا كجعفميًقا( لػـ ٓػرد شػْء؛ ٖف حػرؼ الزيػادة غٓػر  يككف إّىها
، (1/50)ج ، كالرضػػْ، شػػرح الشػػافية(4/303)ج غالػػب زيادتػػً فػػْ هكضػػعً فٍٓهػػا. اىظػػر: سػػٓبكيً، الكتػػاب

 .          (2/19)ج مِ الشافيةشرح ىقري كار ع -، كشآٌف، هجهكعة الشافية،(1/224كركف الدٓف، شرح الشافية )ج
( ذكػػػر الهحققػػػكف: دمحم ىػػػكر الحسػػػف، كدمحم الزفػػػزاؼ، كدمحم هحٓػػػِ الػػػدٓف عبػػػد الحهٓػػػد، لشػػػرح الشػػػافية لمشػػػريف 3)

ٌػ(، أف الهقصكد ٌك الشريف الٍادؼ. كالذؼ رآي الهحقق: )رسالة الدكتكراي( هحقق شرح شػافية 686الرضْ)ت
 ٌػػػػػػػ( د. عبػػػػػػد الهقصػػػػػػكد دمحم عبػػػػػػد الهقصػػػػػػكد715سػػػػػػتراباذؼ)تٌػػػػػػػ(، لػػػػػػركف الػػػػػػدٓف ا646٘ابػػػػػػف الحاجػػػػػػب)ت

ػػذا ٌػػك الصػػكاب سػػبق كأف فصػػل ٌػػػ(715: أف )شػػرح الشػػريف(، لػػركف الػػدٓف ا٘سػػتراباذؼ)ت(1/136)ج ، ٌك
ـِ الى ْحِك[ قد اعترض فْ )شرح الشريف(.الباحث ذلؾ  . اىظر: شرح، كتحقٓق: قكلً: ]كبقكلً ليسْت بإعراِب ِعْم

 .(1/191)ج ح الشافيةركف الدٓف، شر  (4)
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  ً ل  [؛(1)ق و  يّ  ب اع  ً  بهزيد  الر  ّىها يريد  إلحاق  ًُ َٓجعُل الىُّكَف زائدةً  : ]وا  ّٖى
(2) . ِّْ َباِع ًِ بالرُّ ، ٚ ٘لحاِق

 ض. 

ً : ]وأّها ل  ز ى ج وٍش[ ق و  (؛  (3)اختمف العمهاء فْ )َهْرَزْىُجكٍش( ه ر  ِّْ ـْ يقكُؿ: )هزيَد الُخهاِس ٍُ فبعُض
ـَ أصمي ةٌ  ؛ فيككُف )هِزيَد (4)ّٖف )الىُّكَف كالكاَك( زائدتاف با٘جهاع؛ فهذٌُب ذلؾ البعِض أف  الهي

) ِّْ ـَ (5)الُخهاِس ـْ إلْ أف  الهي ٍُ (، كأحاَؿ الّشاِرحُ زائدٌة؛ في -أيًضا –، كذٌب بعُض ِّْ َباِع  ككُف )هزيَد الرُّ
ًُ ُهْعر ٌب.  : بأى  ًِ  تحقَٓق ٌذا البحِث إلِ فصِل ذؼ الزياَدِة، كأشار إلِ جكاِب

  

                                                           

: ]فالهذككر إلِ ٌىا هف الهبادؼ[.1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ك هذٌب سػٓبكيً كجهٍػكر البصػريٓف -( 2) كذٌػب اٖقمػكف إلػِ أف الىػكف زائػدة؛ فكزىػً )َفْىَعِمٓػل(؛ فعمػِ ٌػذا   -ٌك

ُؿ؛ ّٖف الحػرؼ إذا تػردّ  د بػٓف أصػػمْ كزائػد فاٖصػل أف يكػكف أصػػميًّا. يكػكف رباعيًّػا ٚ خهاسػيًّا. كالحػقًّ ٌػػك اٖك 
 .(1/50ج) الشافية)عمِ اٖكثر(؛ ّٖف أكثر الىاس عمِ أّف الّىكف أصمية؛ فكزىً )َفْعَمِمٓل(. الرضْ، شرح 

هصػطفِ، الهعجػـ  .( )السهسق(: عشب عطرؼ هف الفصٓمة الشفكية كيسهِ كذلؾ )هردقػكش( ك )هرزىجػكش(3)
 .(1/448)ج الكسيط

. كذلػؾ ىحػك: ( كأه  4) ًٛ ؛ ٖىٍػا ٚ تكػكف فعػ ًٛ لٍػا زيػادة أصػ ، ٓىبغػْ (َهْرَزْىُجػكش)ا بىات الخهسػة فػٛ ٓمحقٍػا هػف أك 
أف تكػػػػكف الهػػػػيـ فيػػػػً أصػػػػمي ة. ككػػػػذلؾ كػػػػلُّ هػػػػا جػػػػاء هػػػػف ٌػػػػذا الىحػػػػك. ابػػػػف عصػػػػفكر، الههتػػػػع فػػػػْ التصػػػػريف 

 .(165)ص
 .(2/618ية )ج( كزىً )َفْعَمُمكؿ( بكزف )عضرفكط(. ركف الدٓف، شرح الشاف5)



337 
 

  (2): أحواؿ األبىية(1)الباب العاشر
  ً ل  ٌَُىا ِهَف الَهباِدِغ[ هباِدُغ ُكلِّ ق و  ـٍ ها ٚ َيُككُف َهْقُصكًدا بالذاِت بل َُٓتَكَقُف عميً ذلؾ.  : ]فالهذككُر إلِ   ِعْم

وًعا لً[ ـ  يكوف  ه وض  م  ً : ]ألف  ه عروض  هسائل  الع  ل  ًِ إشارٌة إلِ َها قٓل: إف  هكضكَع ُكلِّ  ق و  في
ًِ الذ اِتي ِة؛ كلبسط الكٛـ عمِ  ـِ َعْف َعَكاِرِض ـٍ )ها( ُْٓبَحُث فْ ذلؾ الِعْم  الهكضكع كالهبادغِعْم

  / هحل غٓر ٌذا.ب24/ؽ

  ً ل  [(4): ](3)ق و  وؼ  فالبحُث فْ الهكضكِع َعِف الحركِؼ الكاقعِة فْ الكمهِة، كَعْف  فبحث  ع ف  الح ر 
ا؛ فَجَعَل الُهَصىِّفُ  ٍَ ا كَسَكىاِت ٍَ اِرحُ  َبْحَث الهكضكعِ  َحَرَكاِت ًِ الش   . ض. ِقسهِٓف، كها َأشاَر إلي

  ً ل  ر ي [(6): (5)ق و  ك  د  ذ  ى  ـِ الَهْعُركِض لمَحاِؿ ُيْحَتَهُل أْف َيُككَف فْ ها َيْحُصُل ]ع  ؛ أؼ: ذلَؾ اْٚس
َكىاِت؛ ٖف  البحَث َعِف الَحَركاِت كالس   َها قسهاِف: ِقْسـٌ ٚ عبارة َعِف الَحَركاِت كالس  ٍُ َكىاِت، كالَهْقُصكُد أى 

َيْحُصُل فْ َحاٍؿ هف اْٖحَكاِؿ فٍك هف اٖبىيِة؛ َفِذْكُرُي فْ ِذْكِر الهكضكِع. كِقْسـٌ َيْحُصُل بً َحاٌؿ ِهَف 
ًُ ِهَف الهسائل؛ فعمِ ٌذا يككُف َضهِ  ُٓر )فيً(، اْٖحَكاِؿ؛ َفِذْكُرُي فْ َهْكِضِع ِذْكِر ذلؾ الَحاِؿ؛ ّٖى

ا( عائٌد إلِ ها باعتباِر هعىاي؛ فإّف هعىاُي  ـِ. كضهُٓر )باعتباٌر ك)حركاتً(، ك)سكىاتً( عائًدا إلِ اْٚس
ـِ  ؛ أؼ: ِذْكُر -أيًضا –الحركاُت كالسكىاُت. كأّها ضهٓر )ِذْكُرُي( َفُيْحَتَهُل أْف يككَف عائًدا إلِ اْٚس

َْٖحَكاِؿ( التْ ٌْ ِهْف هسائِل ٌذا  الُهَصىِّفِ  ًِ الذؼ َيْحُصُل باعتباِرِي )حاٌؿ ِهَف ا ـِ كَسكىاِت َحَركاِت اْٚس
ـِ. كُيْحَتَهُل أْف َيُككَف عائًدا إلِ الَحاِؿ؛ أؼ: ِذْكُر ها َذَكْرَىا ِعْىَد ِذْكِر الَحاِؿ،  ـِ ِعْىَد ِذْكِر ذلؾ اْٚس العم

ًُ الُهَصىِّفُ  َم ك باٌب ِهَف اْٖبَكاِب الذػ فص  ُر كُيَؤى ُث. ضٌك  .. كالحاُؿ َُٓذك 

ى اع ة  إلى آخري ي ث  الصّ  ً : ]ل ك ف  له ا كاف  ههىوًعا ه ف  ح  ل  حٓىئذ هف (8)فْ جعل الهكقف [(7)ق و 
ًِ هقتضِ ا٘عِٛؿ ههىكٌع ِهْف َحُْٓث الُهْحَتاِج إل . كا٘عُٛؿ ِهْف َغِْٓرِي َىَظٌر؛ ٖف  تصحيَح ها ُكِجَد في ًِ ي

                                                           

 .(201اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (1
تكػػكف )لمحاجػػة(: كػػػ)الهاضْ(، ك)الهضػػارع(، ك)اٖهػػر(، ك)اسػػـ الفاعػػل(، ك)اسػػـ الهفعػػكؿ(، : أحػػكاؿ اٖبىيػػة (2)

ك)الصفة الهشبٍة(، ك)أفعل التفضٓل(، ك)اسهْ الزهاف كالهكاف(، ك)اسـ ألػة(، ك)الهصػغر(، ك)الهىسػكب(، 
، ك)التقػػاء السػػػاكىٓف(، ك)اٚبتػػداء(، ك)الكقػػػف(. كتكػػكف لمتكسػػػع: كػػػ)الهقصكر(، ك)الههػػػدكد(. ك)ذؼ ك)الجهػػع(

 الزيادة( كػ)ا٘هالة(. كتككف لٛسػتقثاؿ: كػػ)تخفٓف الٍهػزة(، ك)ا٘عػٛؿ(، ك)ا٘بػداؿ(، ك)ا٘دغػاـ(، ك)الحػذؼ(.
 رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ.

: ]لكف لها كاف ههىكًعا هف حٓث الصىاعة[.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ 3) ًِ  َقْكِل
 .(201)ص( تىاكلً الجاربردؼ بالتفصٓل. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية 4)

 .(202اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (5
 .201ص الهرجع السابق،( 6)
 .(إلخ)( فْ )ط(: 7)
 .(الكقف)( فْ )ـ(: 8)
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ىاَعةُ  ًُ. فمٓتأهل. -أيًضا – (1)الصِّ ـِ ِهْثُم ْف كاَف ُهْهِكًىا ِهْف َحُْٓث الت َمفُُّع، كبعُض ا٘بداِؿ كاْ٘دَغا ، كا 
  ً ل  ٌ ا[(2)ق و   . ِر كالَهْهُدكِد كذكػ الزيادِة، كَغِْٓرٌا. ضكالَهْقُصك  : ]وأه ا غير 

                                                           

 .(203اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (1
: ]لخفتً كاهتىاع اٚبتداء بالساكف[.2) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
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 الهجرد الثالثي[ : الهاضي: ]أبىية الهاضي(1)الباب الحادي عشر
] اك ف  ً  واهتىاع  االبتداء  بالس  ت  ف  ً : ]ل خ  ل  كـِ ِهْف َلْفِع: )َهْفُتكٍح(، ك)الِخف ُة(  ق و  ٍُ الضهُٓر ِلْمَفْتِح الَهْف

، ك)اٚ ًِ  هتىاُع( الَهْذُككُر ِعم ٌة ِلُهْطَمِق الَحَرَكِة.ِعم ٌة ِلُخُصكِص

 : ً ل  يى ئ ذٍ (2)ق و  ك ف  ح  ]فإف  ال الـ  ت س 
أؼ: ٖف  الضهَٓر الهرفكَع كالُجْزِء ِهَف الَكِمَهِة؛ فمك لـ  [؛(3)

ًِ َلَزـَ اْجِتَهاُع َأْرَبَعِة ُهَتَحرِّكاٍت فيها ٌك  ِف ال ٛـُ ِعْىَد اتَِّصاِل ك َهْرفكٌض ُتَسك     (.4)كالكمهِة الكاحدِة، ٌك
وض   ً : ]ل ع ر  ل  ر  فيٍها[ ق و  ّـ  والك س  ٌر بها  الض  ٌِ َد( فظا ٍِ أه ا ُعُركُض الَكْسِر فْ الَهْكُسكِر َكػ)َش

؛ بدلٓلِ  ِّْ لمفاِعِل عمِ اَٖصحِّ ًِ َفْرًعا َعِف الهبى كِؿ َفِمَكْكِى ٍُ ّـِ فْ الَهْج ، كأه ا ُعُركُض الض  ِة الكاِك  هر  ِصح 
َْٗصِل؛  َح هراعاًة ل ًُ إى ها ُصحِّ دغاِهٍا؛ فإى  فْ )ُبكِيَع َزْيٌد، كُسكِيَر( َهَع ُكُجكِد الُهْقَتَضِ ٚىقٛبٍا ياًء، كا 

ِة )عاِكر( الهشتق ِهْف )َعِكر(  . (5)إِذ الُهْشَتقُّ ِهه ا ُصح  َصِحيٌح بدلِٓل ِصح 

  ً ل  ور  ال(6)ق و  س  ر  في الهضارع  إذا كاف  هثااًل[: ]ألف  ه ك  كذا قاؿ  ع ي ف  في الهاضي إى ها ت ك س 
ًَ الشاِرحُ  الهصىفُ  ـَ ، ىح-أيًضا -ٌىاؾ عمِ أف  الَكْسَر جاء فْ َصِحيِح الَفاءِ   فيها سيأتْ، كَىب  ك: )ِىِع

ـُ( َْٓىِع
ها. (8)، ك)َحِسَب َيْحِسُب((7)  ، كغٌٓر

                                                           

 .(204اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (1
 .(هفركض كعكسً)( فْ )ـ(: 2)
 ( فْ )ـ(: )ح( قصد بٍا: حٓىئذ.3)
 .(هفركض كعكسً)( فْ )ـ(: 4)
ػػا لّهػػا َصػػح ت ِفػػْ َعػػكِ 5) ٍَ ر كَصػػَِٓد َصػػح ت ِفػػْ عػػاِكر كصػػآِد. ابػػف سػػٓدي، الهخصػػص ( َصػػح ت ِفػػْ آِيػػس َكَهػػا َأى 

 .(1/283)ج
 .(205اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (6
ػػئُ )( 7) ـَ الش  ـَ َٓػػىعـ، هثػػل: َحػػِذَر َيْحػػَذُر. كفيػػً لغػػة ثالثػػة  (:َىُعػػ بالضػػـ ُىُعكَهػػًة؛ أؼ: صػػار ىاِعهػػًا لِّٓىػػًا. ككػػذلؾ: َىِعػػ

، ـُ ـَ َٓػػػْىُع ػػػك شػػػاّذ. هركب ػػة بٓىٍهػػػا: َىِعػػػ ـُ بالكسػػػر فٍٓهػػػا، ٌك ـَ َٓػػْىِع رؼ،  هثػػػل: َفِضػػَل َيْفُضػػػُل. كلغػػػٌة رابعػػػة: َىِعػػػ الجػػػٌك
 .(5/2042)ج الصحاح

، إّٚ أربعَة أحرٍؼ جاءت ىػكادر، 8) ـُ ـَ َيْعَم ( ُكلُّ ِفْعٍل كاف هاضيً هكسكًرا فإف  هستقبمً يأتْ هفتكَح العٓف، ىحك: َعِم
ـُ(، فإّىٍػػا قػػالكا: )َحِسػػَب َيْحَسػػُب كَيْحِسػػبُ  ـُ كَيػػْىِع ـَ َٓػػْىَع ػػِئُس(، ك)َىِعػػ ْٓ (، ك)َبػػِئَس َْٓبػػَأُس كَيْبػػِئُس(، ك)ٓػػِئس ََٓيػػَأُس كَي

جاءت هف السػالـ بالكسػر كالفػتح. كهػف الهعتػل هػا جػاء هاضػيً كهسػتقبمً جهيًعػا بالكسػر، ىحػك: )َكِهػَق َيِهػُق(، 
َْ َِٓمْ(. اىظر: ك)َكِفَق َيِفُق(، ك)َكِثَق َِٓثُق(، ك)َكِرَع َِٓرُع(، ك)كَ  ِرـَ َِٓرـُ(، ك)َكِرَث َِٓرُث(، ك)َكِرَؼ الزىد َِٓرَؼ(، ك)َكِل

رؼ، الصحاح  .(1/112)ج الجٌك
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ً  إه ا ه ضهوـ  أو ه كسور   ( هضارع  ً : ]وعمى التقديريف فػ)ع ي ف  ل  ق و 
: فإْف (2)قاؿ الٓزدؼ [(1)

ُُٖص  ًُ ِبَصَدِد ِذْكِر ا ّٚ أّى . إ ـْ كِؿ ِهْف اْٖبَكاِب، ُقْمَت: ألـ َِٓجْئ )َفَعَل َيْفَعُل( بفتح العٓف فٍٓها؟ قمُت: َىَع
ّٚ َهْشُركًطا. كها سيأتْ. اىتٍِ. ك َفْرٌع؛ كلذلَؾ لـ َِٓجْئ إ  ٌك

  ً ل  ثاالً (3)ق و   ؛ َفَىاِدٌر. ض. (5) كها َجاَء ِهْف، َىْحِك: )َحَسَب َحُسَب َيْحُسُب( [(4): ]إذا كاف  ه 

  

                                                           

 (.َيْحُسبُ  (، ك)َحِسَب َيْحِسبُ َْٓىُعـُ  َْٓىِعـُ  :ِعـَ ( قصد: )ىَ 1)
 (.590-2/585)ج كابف عقٓل، الهساعد فْ تسٍٓل الفكائد (،1/54الٓزدؼ، شرح الشافية )ج (2)
: ]كقمىس؛ أؼ: لبس القمىسكة[.3) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(: إلِ َقْكِل

 .(206اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (4
ػػخُص(:5) ّـِ، ك)َحُسػػَب الش  ػػ ػػـ ِفػػْ اْلُهْسػػَتْقبل، )ِحسػػاًبا كُحسػػباًىا( ِبالض   ( )َحَسػػَب َيْحُسػػُب( ِبػػاْلَفْتح ِفػػْ اْلَهاِضػػْ، َكالض 

صػػل، شػػريفة الى سػػب، عاليػػِة الهىزلػػِة، َكِهْىػػً: عػػف الىبػػْ ملسو هيلع هللا ىلص قػػاؿ: "ِإى ػػا أهػػة أهيػػة، ٚ اىحػػدر هػػف سػػٛلٍة كريهػػة اٖ
كػػذا  كػػذا ٌك كػػذا تهػػاـ -كعقػد ا٘بٍػػاـ فػػْ الثالثػة  -ىحسػب ٚك ىكتػػب، كالشػػٍر ٌكػذا ٌك كػذا ٌك ، كالشػػٍر ٌكػػذا ٌك

 اٖىػػػػػكار عمػػػػػِ صػػػػػحاح أثػػػػػار هشػػػػػارؽ  عيػػػػػاض،ك ، (4/140)ج سػػػػػىف الىسػػػػػائْ الىسػػػػػائْ،اىظػػػػػر: الثٛثػػػػػٓف". 
 .(1038)ص هعجـ المغة العربية الهعاصرة عهر،ك ، (1/211)ج
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 (1)]أبىية الهاضي الثالثي الهزيد فيً[
  ً ل  ق ل  (2)ق و  و  : ]وح 

[؛ (3) ع ف  : إذا َكُبَر، كَفَتَر َعِف  أي: ض  ًٚ ًُ، كَحْيَقا كَحْكَقَل الشُٓخ، كَحْكَقَم
ًُ َله ا َكُبَر كَضُعَف (4)الِجَهاِع. كَيجكُز أْف يككَف ِهَف )الَحِقٓمُة( َٖى  َْ ِهْف َبقاياِت الت ْهِر؛  ْ ِهه ا َبِق ، ٌك

 ًُ ٚ  َبَقآََت ًُ لـ َْٓبَق إ  . (5)َفَصاَر كأى 
   ً ل  و ة [/أ25/ؽق و  م ى س  ؛ أي: ل ب س  الق  ًُ َأْلَبَس  : ]وق م ى س  ، كبهعىاي، (6)كصكاُب ؛ ٖف  الِفْعَل هتعدٍّ

اِرحُ  َحاحِ  كفْ حكهً َقْمَسِ. كلـ ُيَصرِِّح الش  ًُ عِف الصِّ ثـ  . كفيها ذكري الُهَصىِّفُ (7) بعَدُي اكتفاًء بها َىَقَم
ًِ بػ)َدْحَرَج( كتعُٓٓف )َقْمَىَس( ِخٌٛؼ َذكَ  (8)هف عدد الهمحقات الّشارحُ  ًُ فْ كتاب التعريف، كذكرُت في ْرُت

ا بً  ٍَ ًٚ ُأْخَرػ َىُدَر إلحاُق ًِ ِهَف الى اِدِر )َفْتَرَض( -أيًضا –أفعا  (9)فمٓراجعً هف أراد ذلؾ. كِهه ا لـ َأْذُكْرُي في
ًُ(. ك)َْٓرَىأَ  ًُ(؛ أؼ: )َقَطَع َْء بهعىِ )َفَرَض ًُ بػ)الَُٓرى ا(؛ أ (10)الش  َب ًُ(: َخض  ؼ: الِحى اِء،َرَأَس

                                                           

ػػَل. -2 َأْفَعػػػَل. -1: أبىيػػة الثٛثػػْ الهزيػػد (1) . -6 ِاْفَتَعػػَل. -5 َفاَعػػػَل. -4 ِاْىَفَعػػَل. -3 َفع  ػػػَل. -7 ِاْفَعػػل  -8 َتَفع 
:  -2 ِاْفَعْكَعػػػَل: ِاْعَشْكَشػػػَب. -1 ٛثػػػة أحػػػرؼ(:)اسػػػتفعل( ِهػػػَف الّسداسػػػْ )الثٛثػػػْ الهزيػػػد بث -9 َتَفاَعػػػَل. ِاْفَعػػػاؿ 

. ِلٗلكاف. . لمهبالغة. -3 ِاْبَياض  : ِاْجَمَكد  رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ  ِاْفَعْىَمَل: ِاْقَعْىَسَس. -4 ِاْفَعَكؿ 
 (.498)ص

 .(207اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (2
 .(23)ص شرحاف عمِ هراح اٖركاح فْ عمـ الصرؼ دة الكاك بٓف الفاء كالعٓف. دىقكز،حكقمة بزيا :( )حكقل(3)
َِ ِهف ُىفاياِتً. الزبٓدؼ، تاج العركس )ج4)  .(28/315( )الَحِقٓمُة(: بػِ)ٌاٍء(: ُحشاَفُة الت ْهِر َكَها َبِق
(5 ًٚ  هعجػػػػػـ دٓػػػػػكاف اٖدب الفػػػػػارابْ، . اىظػػػػػر:: َضػػػػػُعَف عػػػػػف الِجَهػػػػػاِع، كالقيػػػػػاس َحْكَقَمػػػػػةً (( )َحْكَقػػػػػَل الرجػػػػػل ِحْيَقػػػػػا

 .(60)صشذا العرؼ فْ فف الصرؼ  ،الحهٛكؼ ك  (،2/487)ج
 .(أليس)( فْ )ـ(: 6)
ف ضػهت القػاؼ كسػرت السػٓف كقمبػت الػكاك يػاء. فػإذا 7) ( القمىسكة كالقمىسية، إذا فتحػت القػاؼ ضػههت السػٓف، كا 

ف شػئت جهعت أك صغرت فأىت بالخيار ٖف فيً زيادتٓف الكاك كالىك  ف، إف شئت حذفت الكاك كقمت قٛىس، كا 
ف شػئت عكضػت فٍٓهػا يػاء كقمػت قٛىػيس  ىها حذفت الػكاك ٚجتهػاع السػاكىٓف. كا  حذفت الىكف كقمت قٛس، كا 
أك قٛسِ. كتقكؿ فْ التصغٓر: قمٓىسػة، كلػؾ أف تعػكض فٍٓهػا كتقػكؿ قمٓىيسػة كقميسػية بتشػدٓد اليػاء اٚخٓػرة، 

ف شئت جهعت القمىسكة بحذ ؼ الٍاء فقمت قمىس كأصمً قمىسك، ٚىػؾ رفضػت الػكاك، ٚىػً لػيس فػْ اٚسػهاء كا 
اسـ آخري حرؼ عمة كقبمٍا ضهة، فإذا أدػ إلِ ذلؾ قياس كجب أف ٓرفض كيبدؿ هف الضهة كسػرة، فيصػٓر 
آخػر اٚسػػـ يػػاء هكسػػكرا هػػا قبمٍػػا. كذلػؾ ٓكجػػب ككىػػً بهىزلػػة قػػاض كغػػاز فػْ التىػػكيف. ككػػذلؾ القػػكؿ فػػْ أحػػق 

جهػػع حقػػك كدلػػك كأشػػباي ذلػػؾ، فقػػس عميػػً. كقػػد قمسػػٓتً َفَتَقْمسػػِ، كَتَقْمػػَىَس، كَتَقم ػػَس؛ أؼ: ألبسػػتً الَقَمْىُسػػَكَة  كأدؿ،
رؼ، الصحاح  .(3/966)ج فمِبسٍا. اىظر:  الجٌك

 .(الهختمفات)( فْ )ؾ(: 8)
 .(1/233)ج . )َفْتَعَل( ىحك: )َفْتَرَض الّشَْء(. ركف الدٓف، شرح الشافية(افترض)( فْ )ـ(: 9)
ّـِ َكاْلَفػػْتح، َكاْلقصػػر َكاْلهػػّد: هشػػّدد الىُّػػكف، َكقػػد تحػػذؼ اْلٍهػػَزة هػػف اْلَهْقُصػػكر َلَكػػاَف َأضػػبط كَأج10) ػػ هػػع ( )الَُٓرى ػػُأ( ِبالض 

ٌُػكَ  فًا، )َك ؛ َأؼ: الَُٓرى اِء، َكػػ)َحى َأ( ُهَضػع  ًِ ًُ(: َصَبَغ ِب بٍاـ كالخمط. ك)َْٓرَىَأ ِلْحََٓت ِ٘ َْٖفَعػاِؿ(؛  كَأبعد َعف ا ِهػف َغِريػِب ا
ٌَُك َهاٍض، كَذكري ِفْ )ِلَساف اْلَعَرب( ِفْ )َرَىَأ( عف اْبف جىْ: َقػاُلكا: )َْٓرَىػَأ ِلْحٓتَػ ً(: َّٖىً عمِ ِصيَغِة الُهَضاِرع َك

ًُ. الزبٓدؼ، تا ٌََذا )َيْفَعُل( ِفْ اْلَهاِضْ، َكَها أَغربً كَأظرَف  .(1/522ج العركس )جَصَبَغٍا بالَُٓرى ِإ. َكَقاَؿ: 
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ا، ك)َعْذَيطَ (1)ك)َىْخَربَ  ٍَ الشجرَة(: َىَقَب
ًُ( بهعىِ: َجَمَطًُ (3)كَجْمَهطَ (2) ا. ك)الَُٓرى ا( (4)َرْأَس ؛ أؼ: حمقً، كغٌٓر

. ك)الَجْكَرُب( ّـِ كالَهدِّ َدُة الىُّكِف، كبالض  الرِّْجِل. الجهُع: (6): ِلَفاَفةُ (5)بضـ الياء كفتحٍا، هقصكرٌة ُهَشد 
 َكاِرَبٌة كَجَكاِرُب. جَ 

  ً ل  : فْ المغة: )الجمباب(: َثْكٌب كاِسٌع دكف أبو عثهافقاؿ  [(9)أي: لبس الجمباب(8): ](7)ق و 
 الرِّداِء، كقٓل: ٌك الرِّداُء. 

  ً ل  ؿ  ال (12)ألف  اإللحاؽ  ال يكوف  ه ف  (11): ](10)ق و  ؛ ففْ  ك م ه ة [أو  ًِ ليس عمِ ُعُهكِه
 : (13)التسٍٓل

                                                           

ػا. كفػْ المسػاف: ىخػرب القػادح 1) ٍَ ( فْ )ؾ(: تجرب، كفْ )ـ(: بخرط. )َىْفَعػَل(، ىحػك: )َىْخػَرَب الشػجرَة(؛ أؼ: َثَقَب
 ًُ الشجرة: ثقبٍا؛ كقد قٓل: إف ٌذا كمً رباعْ. )َىْخػَرَب(: فػْ المسػاف ذكػرُي هػرتٓف؛ اٖكلػِ فػْ )َخػِرَب( عمػِ أى ػ

، كالى ػػكُف زا ُّْ ُٓف)تثٛثػػ ًُ )َىْفَعػػَل( كهػػا ذكَرٌَػػا ركػػُف الػػدِّ ، فيكػػكُف كزُىػػ ًِ ِلػػ ٌػػػ(. كالثاىيػػة فػػْ )َىْخػػَرَب( 715ئػػدٌة فػػْ أك 
ركػف الػػدٓف، اىظػػر: ٌػػػ( جعمػً ثٛثيًّػػا هزيػًدا بػالىكف. 292الربػاعْ، ككزىػً: )َفْعَمػػَل(، كأشػار إلػػِ أف ابػف جىػْ)ت

 .(6/4376)ج، ك(2/1122)ج، ك(1/349)ج ، كابف هىظكر، لساف العرب(1/234شرح الشافية )ج
مػػً أبػػدػ، كيجهػػع(الِعػػْذَْٓكطُ ): (عػػذط). (َعػػْذَيطَ )( فػػْ )ؾ(، ك)ط(: 2) ، (عػػذاكيط)ك (،عػػذآيط) :: الػػذؼ إذا أتػػِ ٌأ

ف شئت الػذؼ إذا غشػْ الهػرأة أكسػل أك أحػدث. اىظػر:  (:العػذٓكط). (َعْذَيَطػةً ) (:َعػْذَيطَ ). كقػد (ِعْذَْٓكُطكفَ ) :كا 
رؼ، تٍذٓب المغة(2/6)جالعٓف ،الخمٓل  .(2/96)ج ، كاٌٖز

(3 .ًُ ًُ(، بهعىِ: َجَمَطً؛ أؼ: حمَقػ ( فْ )ؾ(، ك)ط(: جهمط. )َفْعََٓل(، ىحك: )َعْذَيَط(، ك)َفْعَهَل(، ىحك: )َجْمَهَط رأَس
 .(1/234ركف الدٓف، شرح الشافية )ج

رؼ، تٍذٓب المغة، إذا حمقً. اٖ(جمهط رأسً كجمطً)إذا حمقً. ك (جمط رأسً ٓجمطً)( يقاؿ: 4) ، (10/334)ج ٌز
 .(11/170)جك

ػػك بالفارسػػي ِة َكػػْكَرُب؛ كالجهػػُع جكاربػػة؛ زادكا الٍػػاء لهكػػاف العجهػػة، كىظٓػػري 5) ( )الَجػْكَرُب(: ِلفاَفػػُة الرِّْجػػِل، ُهَعػػر ٌب، ٌك
 .(1/263)ج هف العربية القشاعهة. كقد قالكا: الجكارب. ابف هىظكر، لساف العرب

 .(1/640)ج هعجـ الصكاب المغكؼ  . )ِلفافٌة(: بكسر الٛـ. عهر،( فْ )ؾ(: لقافة6)
ًُ: ]ٖف ا٘لحاؽ ٚ يككف...[.7)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، َقْكُل
 .( ىص الجاربردؼ: كأها الهمحق بػ)تدحرج(: ىحك: )َتَجْمَبَب(؛ أؼ: لبس الجمباب8)
ػػػْ: 9)  -3ك)َتَجػػْكَرب( إذا لػػػبس الَجػػػْكَرب،  -2مبػػػاب، )َتَجْمَبػػػَب( إذا لػػبس الج -1( الهمحقػػة بػػػػ)تدحرج(: سػػبعة، ٌك

ػػكَؾ( إذا َتَهػػك َج فػػْ هشػػيً،  -4ك)َتَشػػْيَطَف(،  ك)َتَكم ػػـ(؛ هػػف: جمػػب،  -7ك)َتغاَفػػل(،  -6ك)َتَهْسػػَكف(،  -5ك)َتَرٌْ
ؾ، كسكف، كغفل، ككمـ. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج  .(1/235كجرب، كشطف، كٌر

 .(208)صاىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية ( (10
( ىص الجاربردؼ: كيىبغْ أف يعمػـ أف تحقػق ا٘لحػاؽ فػْ )تجمبػب( إىهػا ٌػك بتكػرار البػاء. كالتػاء إىهػا دخمػت 11)

لهعىػػِ الهطاكعػػة كهػػا كاىػػت كػػذلؾ فػػْ )تػػدحرج(؛ ٖف ا٘لحػػاؽ ٚ يكػػكف..(. اىظػػر: شػػآٌف، هجهكعػػة الشػػافية 
 .(208)ص

 ( فْ )ط(: )فْ(. 12)
 .(449-3/448)ج ٍِٓلِ الت سْ ، شرح اْبُف َهاِلؾٍ  (13)
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ّٚ َهَع ُهَساِعٍد كػ)ىكِف( )َأَلْىَدِد( : أّىٍا ٚ (3)ك)كاِك( )إْدَرْكٍف(؛ يعىْ(2)، (1)ٚك تككُف الٍهزُة لٙلحاِؽ أك ًٚ إ
ٚ  إذا كا ف هعٍا حرٌؼ آَخُر لٙلحاؽ، ك)َأَلْىَدِد( همحق بػ)َسَفْرَجل(؛ ّٖىً هف تككف أك ًٚ لٙلحاؽ إ

ظٍاُر الت ضعِٓف َُٓدؿُّ عمِ ذلؾ،  (,5)؛ فػ)الٍهزُة كالىُّكُف( فيً زائدتاف لٙلحاِؽ َحْشًكا(4))ال مَدِد( كا 
َرِف( فػ)الٍهزُة كالكاُك( فيً زائدتاف لٙلحاِؽ بػ)جِ  (6)ك)إْدَرْكٍف( :(8)قاؿ ىاظر الجيش(7)ْرَدَحٍل(بهعىِ )الد 

                                                           

(1 ًٚ ٌُهػػػا لٙلحػػػاِؽ. فػػػإف ُقْمػػػَت: فػػػإذا كػػػاف الّزاِئػػػُد إذا َكَقػػػع أك  ْمْىػػػَدٍد ِكمتا ٌَهػػػزُة َأَلْىػػػدِد، كيػػػاُء َٓ ػػػْ:  لػػػـ يكػػػُف ( َقػػاَؿ ابػػػُف ِجىِّ
ِة ا٘لحػاِؽ ظٍػك  ُر الّتِضػعِٓف؟ ِقٓػَل: لٙلحاِؽ، فكٓف َأْلحُقكا الٍهػزة كاليػاء فػْ )َأْلْىػَدٍد كَيَمْىػدٍد(، كالػدلُٓل عمػِ ِصػح 

ّٚ أف يككف هعً زائٌد آَخُر، فمذلؾ جاَز اْ٘لحاُؽ بالٍهزة كالياِء فْ )َأَلْىَددٍ   إى ٍـ ٚ ُْٓمِحقكَف بالّزائِد هف أكؿ الكمهة إ
، ، ابػػف سػػٓدي(8/9)ج العػػٓف ،كَيَمْىػػَدٍد(. رجػػٌل ألىػػدُد كَيَمْىػػَدد: كثٓػػر الُخصػػكهاِت َشػػِرُس الهعاهمػػة. اىظػػر: الخمٓػػل

 .(9/272الهحكـ )ج
 : كثٓر الُخصكهاِت َشِرُس الهعاهمة.(رجٌل ألىدُد كَيَمْىَدد)( 2)
  .(هعىاي)( فْ )ـ(: 3)
 .(9/139( )ال مَدِد(: َشِدُٓد الُخُصكهة. الزبٓدؼ، تاج العركس )ج4)
 ( )حشًكا(، ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.5)
َرِف(؛ ٖف  هَ 6) ٌف عمػِ إدركىػً(؛ َأؼ: عمػِ  -َأْيًضػا -ْعَىاُي )ُدردّؼ الز ْيت(، َكُيَقػاؿ: ( )إْدَرْكٌف( )إْفَعْكٌؿ( ِهَف )الد  َٛ )ُفػ

ـ بػػً الَخِبٓػػَث ِهػػػَف  ٍُ َْٖصػػُل، كَخػػص  بعُضػػ َأصػػمً. )فػػٛف إدركف شػػر(: إذا كػػاف ىٍايػػة فػػْ الشػػر. )اْ٘دَرْكُف(: ا
ٍء. كقٓػػل: )ا ْْ َرِف(، كلػػيَس بَشػػ ٌَب إلػػِ اْشػػِتقاِقً هػػف )الػػد  ُُٖصػػكِؿ: فػػَذ َرُف(، كلػػيس ٌػػذا َهْعُركفػػًا. ا ْ٘دَرْكُف(: )الػػد 

ػْ: )ِإْدَرْكٌف( ُهْمَحػٌق بػػ)ِجرَدْحِل، كحْىَزْقػِر(، كذاَؾ َأف  الػكاَك  ال ِتػْ فيػً كَرَجَع ِإلِ )ِإْدَرِكْىً(: أؼ َكَطِىً. قاؿ ابُف ِجىِّ
ُُٖصػػػكُؿ بػػػذلؾ، ف ٍَت ا ػػػرؼ، تٍػػػذٓب المغػػػػةليَسػػػْت َهػػػّدا؛ ّٖف هػػػا َقْبِمٍػػػا َهْفتُػػػػكٌح، َفِتَشػػػاَب  ُأْلِحَقػػػْت ِبٍػػػػا. اىظػػػر: اٌٖز

 .(2/238)ج المباب فْ عمل البىاء كا٘عراب ابف عادؿ،ك ، (9/299)ج الهحكـابف سٓدي، ك ، (14/66)ج
ل7)  .(( فْ )ؾ(، ك)ط(: )حردحل(، كفْ )ـ(: بجردٌز
ؼ، الهعركؼ بىاظر ٌػ( دمحم بف ٓكسف بف أحهد، هحب الدٓف الحمبْ ثـ الهصر 778 -ٌػ 697( ىاظر الجيش)8)

الجيش: عالـ بالعربية، هف تٛهٓذ أبْ حياف، أصمً هف حمب، كهكلدي ككفاتً بالقاٌرة. ترقِ إلِ أف كلْ ىظر 
الجػػيش بالػػديار الهصػػرية. كفػػاؽ غٓػػري فػػْ الهػػركءة كهسػػاعدة هػػف يقصػػدي ٚك سػػيها طمبػػة العمػػـ. كألػػف: )تهٍٓػػد 

ٌػػػ(، كلػػً فػػْ ثىايػػا 745فػػْ الىحػػك، اهتػػدح فػػْ هقدهتػػً أبػػا حيػػاف)تالقكاعػػد(، كشػػرح )الػػتسػػػٍػػػٓػػػػل ٚبػػف هالػػؾ( 
الكتاب ردكد عمِ أبْ حياف فْ اعتراضاتً عمِ ابف هالػؾ، َقػُرَب إلػِ تهاهػً، ك)شػرح التمخػيص( فػْ الهعػاىْ 

 ، كالسػٓكطْ، بغيػة الكعػاة(7/210)ج اىظر: ابف تغرؼ بردؼ، الهىٍل الصافْ كالهستكفِ بعػد الػكافْ كالبياف.
 .(7/153)ج اٖعٛـ ،لزركمْكا، (2/151)ج هحيسف، هعجـ حفاظ القرآف عبر التاريخك ، (1/275)ج
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ها (1)كالظاٌر أف  الهساعدَ   .(2)ٚ يككُف غٌٓر

ًوا ش  اؽ  ح  ع  لإللح  ً : ]ألف  األلف  ال ت ق  ل  ،  [(3)ق و  ًِ سيأتْ ِذْكُر الخِٛؼ فْ ذلؾ، كالكٛـِ عمي
ًِ فْ ذؼ الز ياَدِة. كعمِ ا٘لحاِؽ، كذكِر   شٍْء ِهْف َأحكاِه

  ً ل  [(4)ق و  ـ  وال في الف ع ل  ًوا في االس ش  ع  لإللحاؽ  ح  فػ)َتَغاَفَل( ٚ يككُف  ؛: ]ألف  األل ف  ال ت ق 
ـِ فيككُف عمِ همحًقا، كالُهَصىِّفُ   .ض. (5)ظاٌِر تقِٓٓدِي ُهْمَحًقا لها  َقٓ َد باٚس

                                                           

 .(الساعد)( فْ )ط(: 1)

ف كقعػػت حشػػكً 2) ا ا أك طرًفػػ( كفػػْ )الٍهػػع(: فػػإف كقعػػت أٚك كلػػيس هعٍػػا حػػرؼ زائػػد لػػـ تكػػف لٙلحػػاؽ )كأفكػػل( كا 

همحػق بجعفػر كقػد يكػكف هعٍػا حػرؼ  (أهلشػ) :فإىٍا تككف لٙلحاؽ ٚك يحتاج إلِ هساعد هف حرؼ زائد ىحػك

زائػػد ىحػػك عمبػػاء همحػػق بقرطػػاس ٚك إلحػػاؽ إٚ بسػػهاع هػػف العػػرب إٚ أف يكػػكف عمػػِ جٍػػة التػػدرب كاٚهتحػػاف 

كاٖهثمػػة التػػْ ٓػػتكمـ بٍػػا الىحكيػػكف هتضػػهىة لحػػركؼ ا٘لحػػاؽ عمػػِ طريقػػة أبىيػػة العػػرب يقصػػدكف بػػذلؾ تهػػريف 

جادة فكري كىظري ذا الحكـ جار فػْ كػل هػا أردت أف تبىػْ هػف كمهػة ىظٓػر كمهػة أخػرػ  الهشتغل بٍذا الفف كا  ٌك

ف لػػـ يكػػف إلحػػاؽ فػػإف ذلػػؾ ٚ ٓجػػكز إٚ أف يكػػكف عمػػِ كجػػً التػػدرب كاٚهتحػػاف. السػػٓكطْ،  ٌهػػع الٍكاهػػع كا 

 .(3/460)ج

سػـ ٚك فػْ ( ىصُّ الجاربردؼ: كليست اٖلف فْ )تغافل( لٙلحاؽ؛ ّٖف اٖلف ٚ تقع لٙلحاؽ حشًكا، ٚ فْ ا3ٚ)

 .(208الفعل، لكف الهصىف قٓد ذلؾ باٚسـ فْ ذؼ الزيادة. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص

: ]هف القعس[.4) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل

ػػـ؛ ّٖف اٖلػف فػػْ 5) ػك ٌك ( فػْ شػرح الرضػػْ: "تقبمػً الهصػػىف بكػكف ألػف ىحػػك: )َتَغاَفػَل( لٙلحػػاؽ بػػ)َتَدْحَرَج(، ٌك

(، كهػا هثمً غا لبة فْ إفادة هعىِ ككف الفعل بٓف اثىٓف فصاعدًا، كلػك كػاف لٙلحػاؽ لػـ ٓػدغـ ىحػك )َتَهػاد  َكتَػَراد 

ػػَدٍد(، كلػػك كػػاف اٖلػػف فػػْ )تغافػػل( لٙلحػػاؽ لكػػاف فػػْ هصػػدري، كاسػػهْ فاعمػػً كهفعكلػػً  ٍْ -لػػـ ٓػػدغـ ىحػػك: )َه

حػػاؽ فػػْ اٚسػػـ كسػػطًا(". كفػػْ شػػرح ركػػف الػػدٓف ، فمػػـ يِصػػح  إطػػُٛؽ قػػكِلٍـ: )إف  اِٖلػػَف ٚ تكػػكف لٙل-أيضػػاً 

( همحًقػا بػػ)تدحرج( َىَظػٌر؛ ّٖف اِٖلػَف ٚ تكػكُف لٙلحػاِؽ  ـَ اٚستراباذؼ: "اعمـ أّىً قٓل: فػْ جعمػً )َتغاَفػل(، ك)َتَكم ػ

ذا كػػاف كػػذلؾ لػػـ يُكػػْف )َتفاَعػػَل( ُهمحًقػػا بػػػ)تَ  ّٚ بػػدًٚ هػػف )اليػػاء( فػػْ الطػػرؼ؛ كهػػا فػػْ )اْسػػَمْىَقِ(، كا  َفْعَمل(، ككػػذا إ

َل( غُٓر ُهْمَحٍق بػػ)دحرج(؛ لعػدـ هسػاكاتً َل(، ك)فع  َل( ٚ يككُف ُهْمَحًقا بػ)َتَدْحَرَج(؛ ٖف  )َتَفع ل( هطاكُع )فع  لػً  )تفع 

 .(1/235ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/57جفْ الهصدر فكذا هطاكعً. اىظر: الرضْ، شرح الشافية )
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  ً ل  س  (2): ](1)ق و  فىحو: اق ع ى س 
ْ   قاؿ الفراءُ  [(3) : )ها اْقَعْىَسَس(؟ فقاؿ: )ٌكذا: سألُت اٖصهع

َرُي(. قالكا: )إحدػ )سِٓف( )ا ٍْ َر َظ ًُ، كَأخ  ـَ َبْطَى فقط لٙلحاؽ؛ ّٖف (4)ْقَعْىَسَس(، ك)أِلُف( )اْسَمْىَقَِفَقد 
ٚ  بِزياَدِة َحْرٍؼ فْ ُهَقاَبَمِة  ، ٚك يككُف ا٘لحاُؽ إ ًِ )اِٖلَف كالىُّكَف( فٍٓها فْ ُهَقاَبَمِة الزائدتٓف هف الهمحق ِب

ُُٖصكِؿ.  ا

  ً ل  ع س  (5)ق و   ٌك بفتح القاؼ، كالعٓف. [(6): ]هف الق 

[ : ً ل  ر  ه ط ر دٍ (7)ق و  يل  فيً غ ي  خ  ى ها ٌو د  وا 
ُؿ لػ)الفعٛؿ( [(8)                    /ب25/ؽ الضهُٓر اٖك 

ِف اط َرَد فْ الُهضاَعِف كػ)َزْلَزَؿ(، ك)َقْمَقَل(، راِد صاِدٌؽ فْ الُجهمِة، كا  ُْ اٚطِّ كالثاىْ لػ)فعمل(، كىف

                                                           

 .(209كعة الشافية )صاىظر: شآٌف، هجه( (1
ـَ ا٘بػػػل)، ك)اسػػػمىقِ(. يقػػػاؿ: (اقعىسػػػس)( ىػػػصُّ الجػػػاربردؼ: كهمحػػػق بػػػػ)احرىجـ(، ىحػػػك: 2) ، إذا اجتهػػػع (اْحػػػَرْىَج

 .(209هجهكعة الشافية )ص كشآٌف،، (1/237ركف الدٓف، شرح الشافية )ج. اىظر: بعضٍها إلِ بعض
ا، كَتمَحُقٍا ألُف اْلَكْصِل؛ َفيكػكُف ٌػ(: "تمحق الىُّكف 285( فْ الهقتضب عىد الهبرد)ت3) ٍَ ُل ٌف َأك  َْفَعاؿ َثاِلَثًة، كُتَسك  ْٖ ا

ثَػة يكػكف عمػِ َضػْرَبِْٓف: َأحػد َٛ ًِ هػف َبَىػات الث  (، كالهمحػُق ِبػ ٌَها: عمِ )اْفَىْعَمَل(، َكَذِلَؾ، َىْحك: )اْحػَرْىَجـَ كاْخػَرْىَطـَ
؛ َفيككَف اْلَكْزُف )ا ـُ  ٛ ًُ أخػُر َأْف َأْف ُتَضاعَف ال ْحػَدػ اّلٛهػٓف َزاِئػَدة، َكَذِلػَؾ، َىْحػَك: )اقعىسػس(، َكاْلَكْجػ ْفَعْىَمػَل(، َكاِ 

 َٛ ًِ هػػف َبَىػػات الث  ْلَحػػاُؽ ِبػػ ِْ٘ ـِ؛ َفيكػػكَف )اْفَعْىَمػػِ(، َكَذِلػػَؾ، َىْحػػك: )اسػػىمقِ(، َكَٚ يكػػكُف ا  ٛ ثَػػة غٓػػر تُػػزاَد َيػػاٌء بعػػَد الػػ
َّف الىُّكَف ِإى   ٚ  َكػَذِلؾ. الهبػرد،)احرىجـ(؛ ِٖ ًِ ِإ َٛ يكػكُف ِفيَهػا ُألحػق ِبػ َْٖصػِل؛ َفػ  الهقتضػب َها تقع َبٓف حػرفٓف ِهػْف ا

 .(2/108)ج
( يقػػػاؿ: )اْسػػػَمْىَقِ(، إذا ىػػػاـ عمػػػِ قفػػػاي؛ هػػػف سػػػمقُٓتً: إذا رهٓتػػػً عمػػػِ قفػػػاي. اىظػػػر: ركػػػف الػػػدٓف، شػػػرح الشػػػافية 4)

  .(1/236)ج
 .(210اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (5
  .(العقش)( فْ )ـ(: 6)
(، َىْحػػَك: )ِاْقَعْىَسػػَس، كاْسػػَمْىَقِ(، َكغٓػػر ُهْمَحػػٍق، َىْحػػَك: )َأْخػػَرَج، كَجػػر َب،7) ـَ َكَقاتَػػَل،  ( ىػػص  الشػػافية: )ُهْمَحػػٌق بػػػ)ِاْحَرْىَج

َط(،  َب، كاْغػػَدْكَدَف، كاْعَمػك  ٍَ ، كَأْشػ اب  ٍَ ْشػ ك)اْسػَتَكاَف( قٓػػل: )افتعػل( هػف )الّسػػُككف(؛ َكاْىَطمػَق، كاْقتَػَدَر، كاْسػػَتْخَرَج، كا 
ًُ حٓىئػػٍذ يكػػكُف )ِاْسػػَتَكَف( عمػػِ كزف )افتعػػل(. َكقٓػػل: )اْسػػَتْفَعَل( هػػف )َكػػاَف(؛ أصػػمً: )اسػػتككف(؛  فالهػػدُّ َشػػاذ ؛ ٖى ػػ

. اىظػػر: ابػػف الحاجػػب  ْ ْ عمػػـ الشػػافية فػػ ،فىقمػػت حركػػة الػػكاك إلػػِ الكػػاؼ، كقمبػػت الػػكاُك ألًفػػا، فهػػدُّ الكػػاؼ ِقياِسػػ
 .(1/238ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/18)ج لمىيسارؼ  ،التصريف، كالكافية ىظـ الشافية

ىهػا حكهػػكا بػأف شػػهمل همحػق بػػػ)دحرج( دكف )أخػرج(، كأخكيػػً 8) ؛ ّٖف -كجػرب َكَقاتػػل -( ىػّص الجػػاربردؼ: )...كا 
ج دحرجػػة(، كلػػـ ٓجػػْئ هصػػدر شػػرط ا٘لحػػاؽ تكافػػق الهصػػدريف، كقػػد قػػالكا: )شػػهمل شػػهممة(، كهػػا قػػالكا: )دحػػر 

)أخرج( كأخكيً عمِ ذلؾ. فإف قمَت: فقد قالكا: )أخػرج إخراًجػا( كهػا قػالكا: )دحػرج دحراًجػا(. قمػُت: أجٓػب عىػً 
بكجٍٓف: اٖكؿ: أف اٚعتبار إىها ٌك بػ)الفعممة(؛ ٚطرادٌا كعهكهٍػا فػْ جهيػع صػكر )فعمػل(، كأهػا )الفعػٛؿ( 

ُر ُهط ِرٍد... الثػاىْ: أّف الّشػرَط تكافػَق الهصػادَر أجهػَع... اىظػر: شػآٌف، هجهكعػة فٛ اعتداد بً؛ َدِخٌٓل فيً َغْٓ 
 .(210الشافية )ص
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: )ٌك َدِخٌٓل  ـْ ٍِ ِخُٓل ِهْف قكِل ها. كالد  : كُكلُّ َكِمَهٍة ُأْدِخَمْت  كىحٌك ـْ ٍِ ، كَيْدُخُل فٓ ـْ فْ القكـِ(؛ أؼ: ِهْف َغِٓرٌِ
َْ َدِخٌٓل.  ٍِ ًُ َف ـِ الَعَرِب كَلْيَسْت ِهْى  فْ َكٛ

  ً ل  ب  (1)ق و   ٍ اب  وأ ش   ٍ َب الَفَرُس  ؛[(2): ]واش  ٍَ َفَأْش
ْرُع: إذا َِٓبَس، (3) اب  الز  ٍَ . كاْش ؛ أؼ: ِاْبَيض 

 َٛ ٌء َأْصَفُر. كَبِقْ ِخ ْْ ًُ َش  َل
] ف  د  و  د  ً : ]واغ  ل  ًِ  ق و  ِة َريِّ كاِد ِهْف ِشد   . (4))اْغَدْكَدَف الى بات( إذا اخضّر حتِ َيْضِرَب إلِ الس 

] س  ه ى ا عمى ا ق ع ى س  ك  ى ها ح  ً : ]وا  ل  ك: َأْف ُيَقاَؿ: إذا كاَف ِاْقَعْىَسَس  ق و  ٍر، ٌك جكاٌب َعْف ُسَؤاٍؿ ُهَقد 
(؛ فٓىبغْ أْف َيُككَف )اْسَتْخَرَج(ُهك  ـَ اِزًىا لػ)اْحَرْىَج

ًُ ِهْثَل  -أيًضا – (5) ًُ كَسَكَىاُت ًُ َكَقَعْت َحَرَكاُت ُهكازًىا لً؛ ٖى 
؛ َفَأَجاَب  ًِ ًِ كَسَكَىاِت ًِ َحَرَكاِت ى ها ُحْكُهَىا(. بَقْكِل  : )كا 

ً : ]ألّىا لـ ى ع ف  باله واز ى ة   ل  ق و 
ك   (6) ر  ورة  ح  ر ي  ص  ى ات  إلى آخ  ك  ات  وس 

 ٌذا الكٛـُ َهْأُخكٌذ  [(7)

                                                           

: ]ٖىا لـ ىعف بالهكازىة[.1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(211اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (2
ب  الَفػػػَرُس )( 3) ٍَ َب. جػػػاء فػػػْ )أْفَعػػػل   (؛أْشػػػ ٍَ  هعجػػػـ دٓػػػكاف اٖدب الفػػػارابْ، .اىظػػػر:بػػػاُب اْٚفِعٛؿ( أؼ: صػػػار أْشػػػ

رؼ، تٍذٓب المغة (،2/473)ج  .(6/56)ج كاٌٖز
... ك :( ]غػػدف[4) ـّ ة ريػػً.   (:اْغػػَدْكَدَف الىبػػتُ )اْغػػَدْكَدَف الشػػعر، إذا طػػاؿ كتػػ إذا اخضػػر  يضػػرُب إلػػِ السػػكاد هػػف شػػد 

رؼ، الصحاح  .(6/2173)ج الجٌك
ًٛ الفعل )استعمـ(؛ فٛ ىدرؼ ها الغرض هف إعادة ابػف جهاعػة ذلػؾ، ( ذكر ذلؾ الجاربردؼ هف5) ، كلكف هتهث صًٛ

ك )استخرج(؟!   كلكف بهثاؿ آخر، أٚ ٌك
ػػةَ 6) ْف كػػاَف َثه  ػػا فػػْ اْٖصػػِل الُهْمَحػػِق بػػً، كا  ٍَ  ( هعىػػِ الهكازىػػة: ُكقػػكُع )الفػػاِء(، ك)الَعػػِْٓف(، ك)ال ػػٛـِ( فػػْ الَفػػْرِع َهْكِقَع

ـَ عمِ )ِاْقَعْىَسَس( َحْرٌؼ زائٌد فَ  َكَىاِت؛ كلذلؾ ُحِك ِد الت كاُفِق فْ الَحَرَكاِت كالس  ٛ ُبد  ِهْف ُههاَثَمٍة فْ الُهْمَحِق ٚ هَجر 
ًُ ُهْمَحػػػٌق بػػػػ)احرىجـ(؛ ّٖف )اٚسػػػتخراج( بالىسػػػبة إلػػػِ  ( كلػػػـ يحكػػػـ عمػػػِ )اسػػػتخرج( بأى ػػػ ًُ ُهْمَحػػػٌق بػػػػ)ِاْحَرْىَجـَ ِبَأى ػػػ

ػا فػْ اٖصػمي ِة؛ فػٗف  )الَخػاَء( فػْ )اسػتخرج( )احرىجـ( عمِ خػ ٛؼ هػا ُذِكػَر فػْ اٖصػمية، كالزيػادِة جهيًعػا؛ أه 
َْصػػِل بعػػد  ْٖ ػػا فػػْ الزيػػاَدِة؛ فػػٗف  )الىُّػػكَف( كاقعػػٌة فػػْ ا َْٖصػػِل، كأه  ػػك )فػػاٌء( كقعػػت هكقػػع )الىػػكف( الزائػػدِة فػػْ ا ٌك

( أف  )الُهْمَحػػَق  )الَفػػاِء(، ك)الَعػػِْٓف(، كلػػيس فػػْ الَفػػْرِع )ُىػػكٌف( ًِ فػػْ هكضػػعٍا. كالفػػرُؽ بػػٓف )اٖصػػِل(، ك)الُهمحػػِق بػػ
ًِ ها زيد لٙلحػاؽ دكف الهمحػق بػً، هػثٛ ٓجػب فػْ بػاب حكقػل بزيػادة الػكاك بػٓف الفػاء كالعػٓف  َِٓجُب أْف َيُككَف ِفي

 ،(احػػػػػرىجـ) :تكريػػػػر الػػػػػٛـ دكف بػػػػاب (جمبػػػػب)ك (،تجمبػػػػػب)ك (،اقعىسػػػػس) :كفػػػػػْ بػػػػاب (،دحػػػػرج) :دكف بػػػػاب
كعمػػِ ٌػػذا القيػػاس. كالهػػراد با٘لحػػاؽ جعػػل هثػػاؿ عمػػِ هثػػاؿ أزيػػد هىػػً بزيػػادة حػػرؼ أك  (دحػػرج)ك (،تػػدحرج)ك

أكثػػر؛ أؼ: جعمػػً هكازًىػػا لػػً فػػْ عػػدد الحػػركؼ فػػْ الحركػػات كالسػػكىات؛ كلػػذلؾ ٚ ٓجػػكز ا٘دغػػاـ هطمًقػػا فػػْ 
ًٛ لٗصل فػْ الهمحػق بػً؛ كبجعل ذلؾ الحرؼ الزائد فْ الهزيد ف ،ٚك ا٘عٛؿ فْ غٓر أخر ،الهمحق يً هقاب

هػػا؛ فػػٛ ُبػػد  أْف يكػػكَف الُهمحػػُق  فيعاهػػل الهمحػػق هعاهمػػة الهمحػػق بػػً فػػْ أحكاهػػً هػػف التصػػغٓر كالتكبٓػػر، كغٌٓر
ًٛ كُهكازًىا لمهمحق بً. دىقكز،  .(24)ص شرحاف عمِ هراح اٖركاح فْ عمـ الصرؼ ُههاِث

 .(إلخ)( فْ )ط(: 7)
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لِ  (1)ِهْف َشْرحِ  ًُ ُهْخِرٌج ِلَىْحِك: )َأْخَرَج كأخكيً((2) الُهَفص  ّٚ  (3)، كَتْعِهيُه عف الهكازىة؛ ّٖىٍا فٍٓا ليست إ

                                                           

؛ كذلػػػؾ ٖىػػػً ذكػػػر أكثػػػر هػػػف هػػػرة هقترًىػػػا أك هىسػػػكًبا لهصػػػىف ل، ٚبػػػف الحاجػػػب( ا٘يضػػػاح فػػػْ شػػػرح الهفّصػػػ1)
)الشافية(، إضافة إلِ أف ابف الحاجب شرح الهفصل كاختصري بػ)كافٓتً( أك ها تسهِ بػ)الحاجبية(، ك)شافٓتً( 

 الباحػػث فػػْ هعرفػػة -رحهػػً هللا –الهشػػٍكرتٓف؛ ففصػػل الىحػػك عػػف الصػػرؼ، كلقػػد أىٍػػؾ ابػػف جهاعػػة الهحّشػػْ 
الشػػراح الػػذٓف قصػػدٌـ، لػػػ)الهفصل(؛ ّٖف الهفصػػل لػػً: هػػا ٓربػػك عمػػِ هائػػة شػػرح،  كهػػا فػػْ )كشػػف الظىػػكف(، 
ككهػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػْ )هقدهػػػػػػػػػة تحقٓػػػػػػػػػق: د. عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحهف العثيهػػػػػػػػػٓف، كتػػػػػػػػػاب: )التخهٓػػػػػػػػػر( فػػػػػػػػػْ شػػػػػػػػػرح الهفصػػػػػػػػػل 

ك قػاؿ فكاف ابف جهاعة هرة يقكؿ: قػاؿ )شػارح الهفصػل(، أك فػْ )شػرح الهفصػل(، أ ،ٌػ(617لػ)الخكارزهْ)ت
)اٖىدلسْ(، هع أف ٌىاؾ اثىٓف: )أىدلسْ( شرحا الهفصل، أك قاؿ )الهكصمْ(؟! هف الهقصد؟! فأخذ ذلؾ هف 
الباحث الكقت الكثٓر، كالعىت فْ البحث، كالتتبع حتِ كصل إلِ اٖعٛـ كالكتب الهقصكدة. ككاف هف أشٍر 

: )الحكاشػػػْ عمػػػِ الهفصػػػل(، ٌػػػػ( ىفسػػػً( تحػػػت اسػػػـ538شػػػركحات )الهفصػػػل( هػػػا ٓمػػػْ: )شػػػرح الزهخشػػػرؼ)ت
ىػػاؾ:  )الهحصػػل فػػْ ٌػػػ( صػػاحب التفسػػٓر الهشػػٍكر، ك606)الهحػػرر فػػْ شػػرح الهفصػػل(، لمفخػػر الػػرازؼ)تٌك

ٌػػػ( 617فْ شرح الهفصل(  لصدر اٖفاضػل، الخػكارزهْ)ت التخهٓرٌػ(، ك)616شرح الهفصل(، لمعكبرؼ)ت
. جهػػػرة(، ك)الهختصػػػر الصػػػغٓر( )السػػػبيكة(كلػػػً )الهتكسػػػط(: )الهبػػػف أحهػػػد الخػػػكارزهْ، االقاسػػػـ ابػػػف الحسػػػٓف 

ٌػػػػػػػػػ(، ك)حكاشػػػػػػػػْ عمػػػػػػػػِ الهفصػػػػػػػػل(، ٖبػػػػػػػػْ عمػػػػػػػػْ 638ك)شػػػػػػػػرح الهفصػػػػػػػػل( ٚبػػػػػػػػف الخبػػػػػػػػاز الهكصػػػػػػػػمْ)ت
ٌػػ(،  كىػاظر 749ٌػ(، كالهػرادؼ)ت745ٌػ(، كأبك حياف)ت672ٌػ(، استفاد هىً: ابف هالؾ)ت643الشمكبٓف)ت
صػػػػػػل( لعمػػػػػػـ الػػػػػػدٓف السػػػػػػخاكؼ )الهفضػػػػػػل فػػػػػػْ شػػػػػػرح الهفكٌػػػػػػػ(، 1093ٌػػػػػػػ(، كالبغػػػػػػدادؼ)ت778الجػػػػػػيش)ت
 كسه اي: )ا٘يضػاح(.، بف الحاجب الىحكؼ كشرحً اٌػ(، 643كشرح ابف يعيش الىحكؼ)تٌػ(، 643الهشرقْ)ت

جػٛؿ كحاشػية أخػرػ: ل ،ٌػػ(746)تأحهػد بػف حسػف ،لفخػر الػدٓف الجػاربردؼ، حاشػية كعمِ )شرح ا٘يضاح(:
الشػػٓخ، أبػػك  كشػػرحً:، : )التمخػػيص(ا، كسػػهاٌػ(ٌػػ793)تالػػدٓف: رسػػٚك بػػف أحهػػد )بػػف ٓكسػػف( التبػػاىْ، الثٓػػرؼ 

ػػك: شػػرح كبٓػػر، -اأيًضػػ –كسػػه اي: )ا٘يضػػاح( ٌػػػ(، 616)تالبقػػاء: عبػػد هللا بػػف الحسػػٓف العكبػػرؼ، الىحػػكؼ  ، ٌك
عمػـ  ،)الهحصل فْ شرح الهفصػل(، لمىحػكؼ القاسػـ بػف أحهػد بػف الهكفػق المػكرقْ، كسهاي: )الهحصل(كقٓل: 
هػػػً ابػػػف هالػػػؾ، كسػػػهاي: )الهؤصػػػل(، كشػػػرح ىظهػػػً فػػػْ )ىثػػػر الهىظػػػـك كفػػػؾ كىظ ٌػػػػ(،661اٖىدلسػػػْ)تالػػػدٓف 

 ،) بػف اكهف شركح )الهفصل(: شرح: بػ)قاؿ(، ك)أقكؿ(. لمشٓخ، أبْ عاصـ: عمْ بف عهر بف الخمٓػل الهختـك
ٌػ(، كسه اي: )كتاب الهقتبس هف تكضيح ها التػبس فػْ شػرح  698عمْ الفقٍْٓ، الهدعك: بالفخر اٖسفىدرؼ)ت

( لمزهخشػػرؼ. هقتبسػػة هػػكادي: هػػف كتػػب جػػرت هجػػرػ الشػػركح )لمهفصػػل(: )كػػالتخهٓر(، ك)ا٘يضػػاح(، الهفصػػل
 ،ٌػػػػ(700)تتػػػاج الػػػدٓف: أحهػػػد بػػػف هحهػػػكد بػػػف عهػػػر الجىػػػدؼلشػػػرح  )ا٘قمٓػػػد( ك ك)العقػػػارب(، ك)الهحصػػػل(، 

ار الكاشػف ٖسػر الهحصػل ، ك)، سػهاي: )الهكصػل(ٌػػ(710ت)حساـ الدٓف: حسٓف بف عمػْ السػغىاقْ كشرحً:
ا هف الشركحات، كالتعميقات، 749كشرحً الهرادؼ)ت ٌػ(،749( ليحِٓ بف حهزة العمكؼ)تالهفصل ٌػ(، كغٌٓر

كالحكاشْ الكثٓر. لـ يحدد الباحث: الهؤلَِّف؛ ٖف ابف جهاعة تىػاكؿ ٌػذي الشػركح الثٛثػة، إٚ أىػً ٌىػا لػـ ٓتػرؾ 
)ابػػف الحاجػػب(؛ ٖىػػً ذكػػر فػػْ كثٓػػر هػػف هػػع ترجيحػػً الهصػػىف قريىػػة، أك عٛهػػة تػػدلل عمػػِ الهقصػػكد هىٍػػا. 

الهكاضػػػع ىسػػػبة شػػػرح الهفصػػػل لمهصػػػىف ابػػػف الحاجػػػب، كلػػػك أراد غٓػػػري لىسػػػبً لصػػػاحبً، هثػػػل: )اٖىدلسػػػْ(، 
ـ:   :ابف الحاجب، ا٘يضاح فػْ شػرح الهفّصػل، تحقٓػق :كتفصٓل ذلؾ فْك)الهكصمْ(، ك)اٖسفىدرؼ(، كغٌٓر

يك  ،الّدكتكر هكسِ بىػاؼ العمٓمػْ يـ عبػدهللا كفػْ رسػالتىا اعتهػدىا تحقٓػق: .ـ عبػدهللاتحقٓػق: إبػرٌا . اىظػر: -إبػرٌا
 .(5/172)ج اٖعٛـكالزركمْ، ، (2/1776)ج كشف الظىكف ، خميفة

  .(2/107)ج ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل (2)
  .(370)صالهفصل  ،( )أخرج كجر َب كقاتل( ٓكازف دحرج غٓر أف هصدري هخالف لهصدري. الزهخشرؼ 3)
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ُّْ حَ بِ  َكىاِت كها ٚ َْٓخَفِ، كَصر َح بً الَهْكِصِم ِريفُ َسِب الحركاِت كالس  ـ  َسك ػ الش  ُرُي ِهَف (1)، كِهْف َث ، كَغْٓ
اِرِحَٓف بٓىٍها كبٓف )استخرج(؛  ٌََبف  ِبَؾ (2) فجعمكا الُكل  ِهَف الُهكاِزِف َغَْٓر الُهْمَحِق؛ قاؿ الىظاـالش  : ٚ َْٓذ

(؛ ِلَتكا ـَ ـُ إلِ أف  َىْحَك: )ِاْسَتْخَرَج( َِٓجُب أْف َيُككَف ُهْمَحًقا بػ)ِاْحَرْىَج ٌْ َها الَك ٍِ َها، كَتَكاُزِف َهْصَدَرْي ٍِ ِزِى
ِّْ َِٓجبُ (3)كَساِئرِ  باِع ِّْ ُْٓمَحُق ِبَهِزيِد الرُّ ، كُكلُّ الثُِّٛث ًِ ( َهِزيٌد ِفي ـَ َها؛ ٖف  )ِاْحَرْىَج ٍِ ًِ  (4)َتصاِريِف أْف َيُككَف ِفي

؛ َفَِٓجبُ  ًِ ، كفِ ُهَقاَبَمِت ًِ َياَدِة ِهْثَل ها فْ الُهْمَحِق ِب ُىكٌف َزاِئَدٌة هكاَف ُىكِف (5)أْف َيُككَف فْ )ِاْستْخَراِج( ِهَف الزِّ
 ِّْ َباِع ْلَحاِؽ ِبَهِزيِد الرُّ ِ٘ ًِ ا ْرِح هعىِ الُهكاَزَىِة عمِ َكْج ُر أف  َها فْ الش  ٍَ ًُ َيْظ (.اىتٍِ. كِهْى ـَ ٚ  )ِاْحَرْىَج

اِرحِ  (7) ، كِبَىْحِكِي: َصر َح الٓزدؼُّ (6)ُهْطمًقا ُر كٛـِ الش  ٌِ ك َظا ياَدِة، ٌك ٌىا فٛ ُهخاَلَفَة  -أيًضا – فْ ذؼ الزِّ
اِرِحٓفَ  ًُ كبَٓف كٛـِ َغِٓرِي ِهَف الش   . فمَُٓتَأه ْل.(8)بٓى

  ً ل  [(9)ق و  ل  ا في األ ص   ٍ ق ع  ٌذا َُٓردُّ )َأْخَرَج(َفَعَمِ  : ]ه و 
ـْ (10) ًُ َل ًُ عمِ ها ُذِكَر َهَع أى  ًُ ُهَكاِزُى ؛ فإى 

َْصِل. ض.  ْٖ ًُ ِفْ ا  َيَقِع )الَفاُء( فْ الَفْرِع َهْكِقَع

                                                           

 (.1/238ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (1)
 .(1/40الىظاـ، شرح الشافية )ج (2)
 .(كصار)( فْ )ـ(: 3)
 .(ق بهزيد الرباعْ فٓجبحككل ثٛثْ فإىً هم)( فْ )ـ(: 4)
 .(استخرج)( فْ)ـ(: 5)

 .(212اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (6
 (.2/613الٓزدؼ، شرح الشافية )ج (7)
: "إّف )اسػػتخرج( هػػكزاف لػػػ)احرىجـ( كغٓػػُر همحػػق بػػً. إّىهػػا ( تعػػرض لػػذلؾ ركػػ8) ًِ ف الػػدٓف فػػْ شػػرحً الشػػافية: بَقْكِلػػ

؛ ٖف  ِهػْف َشػْرِط ا٘لحػاِؽ  ًِ ًُ غٓػُر ُهْمَحػٍق ِبػ ُحْكُهىا عمِ بعض الهكازف لمرباعْ بأّىػً ُهمحػٌق بػً، كعمػِ بعػٍض بأى ػ
ـْ ات حاِد الهصدريف؛ ففْ صكرة ُحْكِهَىا فٍٓا با٘لحاِؽ  ـِ ا٘لحػاِؽ َلػ ُكِجَد ٌػذا الشػرُط، كفػْ صػكرة ُحْكِهَىػا فٍٓػا بعػد

 .(1/238ُٓكَجْد ٌذا الشرُط. اىظر: ركف الدٓف، شرح الشافية )ج
: ]لها ذكر أف غٓر الهكازف سبعة...[.9) ًِ   ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ًُ ُهْمَحػٌق بػػ)احرىجـ(؛ ّٖف )ا10) ٚسػتخراج( بالىسػبة إلػِ )احػرىجـ( عمػِ خػٛؼ هػا ( كلـ يحكـ عمِ )استخرج( بأى 

ػػك )فػػاٌء( كقعػػت هكقػػع  ػػا فػػْ اٖصػػمي ِة؛ فػػٗف  )الَخػػاَء( فػػْ )اسػػتخرج( ٌك ُذِكػػَر فػػْ اٖصػػمية، كالزيػػادِة جهيًعػػا؛ أه 
َْصِل بعد )الَفاِء(، ك ْٖ َْٖصِل، كأه ا فْ الزياَدِة؛ فٗف  )الىُّكَف( كاقعٌة فْ ا )الَعِْٓف(، كلػيس فػْ )الىكف( الزائدِة فْ ا

 .(24)ص شرحاف عمِ هراح اٖركاح فْ عمـ الصرؼ الَفْرِع )ُىكٌف( فْ هكضعٍا. دىقكز،
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[ : ً ل  ع ة  (1)ق و  ب  ف  س  ر  اله واز  ر  أف  غ ي  ل ه ا ذ ك 
ر ي [ (2) ا كٌُكَ  إلى آخ  ٍَ ِاْعَتَذَر َعْى

ِف ِاْعِتَذاٌر ِلمْ (3) ُهَصىِّ
 ًُ ياَدِة؛ ٖى  ًُ كاَف الُهَىاِسُب أْف ُْٓكِرَدُي فْ َباِب ِذؼ الزِّ  فْ فْ ِذْكِر ٌذا البحِث ٌىا َدْفًعا ِلَقْكِؿ َهْف َقاَؿ: إى 

ْصِل كالز اِئِد.  ْٖ َْٖبِىَيِة، َٚ فْ َتْبِِٓٓف ا ـِ ِتْعَداِد ا  َهَقا
  ً ل  ((4)ق و  ٍ   (5): ]و)استكاف  م ت  ه  بهعىِ أىًُّ ِهِف )ِاْسَتْفَعَل( أِك )ِاْفَتَعَل(؛ َفَيُككُف  ا[ه ف  ج 

ًُ َثاِهٌف َٚ َساِبعٌ  َٖى  ٌَا؛  ْبَعِة التْ ُأِريَد َعدُّ ًٌ َكاِحٌد ِهَف الس  كػ)ِاْسَتْخَرَج(، أِك )ِاْقَتَدَر(؛ ٖى 
 . ض. (6)

  ً ل  [ب/26/ؽ (7)ق و  ٌ و  ه ف  ال ك ي ف  ًُ عمِ ٌ : ]وق يل :  . (8)ذا ِهْف )َكاَف َيِكُٓف( إذا َخَضعَ َجَعَم
 َأْىَسُب َكَها َٚ َْٓخَفِ. 

                                                           

(1 ، ( ىػػػػػصُّ الجػػػػػاربردؼ: )كأّهػػػػػا غٓػػػػػر الهػػػػػكازف فسػػػػػبعة، ىحػػػػػك: )اىطمػػػػػق، كاقتػػػػػدر، كاسػػػػػتخرج، كاشػػػػػٍاّب، كاشػػػػػٍب 
َط(   .كاغدكدف،... كاْعَمك 

: كالذؼ لـ ٓجػئ عمػِ كزف الفعػل الربػاعْ هػا كػاف: ( ذكر ابف عصفكر غٓر الهكازف لمفعل ا2) ًِ  -1لرباعْ: بَقْكِل
(:  -4أك )اسَتْفَعَل(: ىحك: اسَتخَرَج.  -3أك )افَتَعَل(: ىحك: اقَتَدَر.  -2عمِ )اىَفَعَل(: ىحك: اىَطَمَق.  أك )اْفَعػل 

 . .  -5ىحك: احَهر  (: ىحك: احهار  َؿ(: ىحك: اع -6أك )اْفعاؿ  َط. أك )اْفَعك  أك )افَعْكَعَل(: ىحك: اغَدكَدَف.  -7َمك 
. اىظػػر: ابػػف عصػػفكر، الههتػػع فػػْ التصػػريف  ّْ ، كلػػيس لٍػػا ىظٓػػر فػػْ الربػػاع ّْ فٍػػذي اٖهثمػػة هػػف هزيػػد الثٛثػػ

 .(117)ص
ك(، ساقط  فْ  )ؾ(، ك)ط(.3)  ( )اعتذر عىٍا ٌك
: ]كقٓل: ٌك هف الكٓف[.4) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
﴾ ]الهؤهىكف:( قكلٍـ5) ـْ ٍِ [، كقكلً تعالِ: 76: )استكاف الرجل(: خضع كذؿ. كهىً قكلً تعالِ: ﴿َفَها اْسَتَكاُىكا ِلَربِّ

ِ َكَهػػػا َضػػػُعُفكا َكَهػػػا اْسػػػَتَكاُىكا﴾ ]آؿ عهػػػراف: ـْ ِفػػػْ َسػػػِبِٓل ّللا  ٍُ ٌَُىػػػكا ِلَهػػػا َأَصػػػاَب ػػػا 146﴿َفَهػػػا َك [. ك)اسػػػتكاف(: ذكٌر
ابػف  ، كالثاىيػة فػْ )كػٓف(:(13/216)ج ابػف ىظػكر، لسػاف العػرب )سػكف(:صاحب المساف هرتٓف، اٖكلِ فػْ 

 . (13/371)ج ىظكر، لساف العرب
(، َىْحػػػَك: )ِاْقَعْىَسػػػَس، كاْسػػػَمْىَقِ(، َكغٓػػػُر الُهْمَحػػػِق، َىْحػػػَك: )َأْخػػػَرَج، كَجػػػر َب، َكَقاتَػػػلَ 6) ـَ ، َكاْىَطمػػػَق، ( الُهْمَحػػػُق بػػػػ)ِاْحَرْىَج

َط(، ك)اْسَتَكاَف( قٓل: )افتعل( هف )الّسُككف(؛ فالهدُّ َشػاذ ؛ كاْقَتَدَر، كاْسَتْخَرجَ  َب، كاْغَدْكَدَف، كاْعَمك  ٍَ ، كَأْش اب  ٍَ ْش ، كا 
ًُ حٓىئػٍذ يكػػكُف )ِاْسػَتَكَف( عمػِ كزف )افتعػػل(. َكقٓػل: )اْسػَتْفَعَل( هػػف )َكػاَف(؛ أصػمً: )اسػػتككف(؛ فىقمػت حركػػة  ٖى ػ

. اىظػػر: ابػػف الحاجػػب، الشػػافية فػػْ عمػػـ التصػػريف، الػػكاك إلػػِ الكػػاؼ، كقمبػػت الػػكاُك ألًفػػ  ْ ا، فهػػدُّ الكػػاؼ ِقياِسػػ
 .(1/238ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/18)ج كالكافية ىظـ الشافية، لمىيسارؼ 

 .(213اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (7
ْ )اْسػػَتْحَجر(؛ أؼ: اىتقػػل إلػػِ ( فػػْ شػػرح الرضػػْ اٖسػػتراباذؼ: )كقٓػػل: هػػف )الَكػػِْٓف(، كالسػػٓف لٛىتقػػاؿ، كهػػا فػػ8)

ك لحـ داخل الفرج؛ أؼ: فْ الِّمِٓف  ل ِة، أك صار َكػ)اْلَكِْٓف(، ٌك ككف آخر؛ أؼ: حالة أخرػ؛ أؼ هف الِعز ِة إلِ الذِّ
ل ِة. اىظر: الرضْ، شرح الشافية  .(1/70)ج كالذِّ
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ت ع ل [ ً  اف  ً : ]وقاؿ آخروف: إى  ل  بٍذا َجَزـَ فْ القاهكس ق و 
ؿِ (1) َٛ ْع ِ٘  ، كَسَيَأِتْ فْ الَهْتِف فْ ا

َْكَثِر كاختيار اٖكؿ ْٖ ًُ َعِف ا  . (2)َىْقُم

: )عىترة  ً ل  و  ً : ]كق  ل  كَرةِ [(3)(ق و  ٍُ ًِ الَهْش ؛ أؼ: فْ ُهَعم َقِت
ٌَُك ِبُهَثى اٍة َفْكِقي ٍة، كٌَاِء َتْأِىٍٓث، ابُف (4) ، ك

ِّْ ُهعاِكَيَة ْبِف َشَداٍد    .(5)الَعْبِس

ؽ   ب ع  الع ر  ً : ]أي: ي ى  ل  ِّْ  [(7)إلى آخري(6)ق و  ْكَزِى   -أيًضا  –، كفيً لمهعمقات (8) كذا فْ َشْرِح الز 

                                                           

 الفٓركزأبػػادؼ، القػػاهكس الهحػػيط ( كاسػػتكاف: خضػػع، كذؿ، افتعػػل، هػػف الهسػػكىة، أشػػبعت حركػػة عٓىػػً. اىظػػر:1)
 .(1/1206)ج

( )اسػػتكاف(، خضػػع، هػػف بػػاب: اسػػتفعل، هػػف: كػػاف، ىحػػك: اسػػتقاـ، هػػف: قػػاـ، ٚ هػػف بػػاب افتعػػل، هػػف سػػكف، 2)
خٛفا لٗكثريف لكجٍٓف: أحدٌها: أىً لك كاف افتعل، هف سكف؛ لكاىت اٖلف فْ استكاف زائػدة، كزيػادة اٖلػف 

؛ -بغٓػر التػاء -ىً لك كاف افتعل لـ ٓجػئ هصػدري عمػِ: اسػتكاىة، بػل عمػِ اسػتكاف فْ افتعل بعٓد. كالثاىْ: أ
 .(2/744ّٖف هصدر افتعل افتعاؿ، ٚ افتعالة. اىظر: ركف الدٓف، شرح الشافية )ج

ؽ ٌػ( عىترة بف شداد بف عهرك بف هعاكية بف قػراد العبسػْ: أشػٍر 22( فْ )ـ(: عىثرة. عىترة العبسْ)ت ىحك3)
ػػل ىجػػد. أهػػً حبشػػية اسػػهٍا زبٓبػػة، سػػرػ إليػػً  فرسػػاف العػػرب فػػْ الجاٌميػػة، كهػػف شػػعراء الطبقػػة اٖكلػػِ. هػػف ٌأ

ـ ىفًسا، ٓكصف بالحمـ عمِ شدة بطشػً، كفػْ شػعري رقػة  السكاد هىٍا. ككاف هف أحسف العرب شيهة كهف أعٌز
 ، ًٛ كقتمػػً اٖسػػد كعذكبػػة. اجتهػػع فػػْ شػػبابً بػػاهرغ القػػيس الشػػاعر، كشػػٍد حػػرب داحػػس كالغبػػراء، كعػػاش طػػكي

يص أك جبار ابف عهرك الطائْ. ٓىسب إليً: )دٓكاف شعر( أكثر ها فيً هصىكع. اختمف فْ كاضع قصة  الٌر
البغدادؼ: عبد القادر، ك ، (1/243)ج عىترة، فزعهت جهاعة أىً اٖصهعْ. اىظر: ابف قتٓبة، الشعر كالشعراء

 .(5/91)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(1/128)ج خزاىة اٖدب
 مع هعمقتً:( هط4)

ـِ  ٌُّ ٌَْل َعَرْفَت الّداَر َبْعَد َتَك ـْ  ـِ ... َأ  ٌَْل َغاَدَر الّشَعَراُء ِهْف ُهَتَرد 
 .(245)ص الزكزىْ، شرح الهعمقات السبع

 ( فْ )ـ(: )القبسْ(. 5)
( فْ )ؾ(، ك)ـ(: ٓتبػع العػرؼ. ٓىبػع ٌػذا العػرؽ هػف خمػف أذف ىاقػة غضػكب هكثقػة الخمػق شػدٓدة التبختػر فػْ 6)

ػا ككثاقػة خمقٍػا كضػخهٍا. الزكزىػْ، س ا، هثل فحػل هػف ا٘بػل قػد كدهتػً الفحػكؿ، شػبٍٍا بالفحػل فػْ تبختٌر ٌٓر
 .(245)ص شرح الهعمقات السبع

 ( فْ )ط(: )إلخ(.7)
ٌػػػ( الحسػػٓف بػػف أحهػػد بػػف حسػػٓف الزكزىػػْ، أبػػك عبػػد هللا: الىحػػكؼ الضػػرير ، القاضػػْ، عػػالـ 486( الزكزىػػْ)ت8)

ػػل زكزف ) بػػٓف ٌػػراة كىيسػػابكر( لػػً: )شػػرح الهعمقػػات السػػبع(، ك)الهصػػادر(، ك)ترجهػػاف القػػرآف( بػػاٖدب، هػػف ٌأ
، (1/355)ج ، كالقفطػػػػػْ، إىبػػػػػاي الػػػػػركاة(3/1038بالعربيػػػػػة كالفارسػػػػػية.  اىظػػػػػر: الحهػػػػػكؼ، هعجػػػػػـ اٖدبػػػػػاء )ج

 .(2/231)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(1/531)ج كالسٓكطْ، بغية الكعاة
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أَراَد )َْٓىَبُع(
َِٖلفُ  (1) قاَهِة الَكْزِف َفَتَكل َد هىٍا ا ِ٘ ًُ. (2)َفَأْشَبَع الَفْتَحَة؛   . قاَؿ: كِهْثُم

ه ة   ٌ ر  ـ  ب ف   ي  ٌ ر ا ً : ]إ ب  ل  ق و 
اِء كُسُككِف الر اءِ (4):أؼ ؛[(3)  ٍَ   :ِبَفْتِح ال

م ك وا أدىو ف أ ى ظ ور  (5)ه ف   ث ه ا س  ي   (6)ح 

ا َكاكٌ  (8): َفُأْشِبَعتِ (7)َأَراَد َفأْىُظرُ  ٍَ ه ُة َفَتَكل َدْت ِهْى ًُ الض  َْٖصُل )َأِهٌٓف( (9). ِهْثُم : َقْكُلَىا: )آِهٓف(، كا
 ًِ ا َأِلٌف، َُٓدلَُّؾ َعَمْي ٍَ ـ  َفُأْشِبَعِت الَفْتَحُة؛ َفَتَكل َدْت ِهْف ِإْشَباِع ب  اس  ـ  ال ع ر  ال  ً  ليس  ف ي ك  جاء  عمى(10)أى 

                                                           

 ( هف ]الكاهل[:1)
 ْفَرػ غُضكٍب َجْسَرٍة ... َزّياَفٍة ِهْثَل الَفىِٓق اْلُهْكَدـِ َْٓىَباُع هف ذِ 

ا َأِلػػٌف. الشػػاٌد: أشػػبع الفتحػػة فتكل ػػد هىٍػػا ألػػٌف. أ ٍَ راد أراد )َْٓىَبػػُع( فأشػػبع الفتحػػة؛ ٘قاهػػِة الػػَكْزِف َفَتَكل ػػَدْت ِهػػْف ِإشػػباِع
ا٘ىصػػاؼ فػػْ هسػػائل  : أبػػك البركػػات،كاٖىبػػارؼ ، (254)ص )َْٓىَبػػع(. اىظػػر: الزكزىػػْ، شػػرح الهعمقػػات السػػبع

 .(6/478)ج ، كالسهٓف الحمبْ، الدر الهصكف (1/24)ج الخٛؼ
 ( فْ )ط(: )فتكلدت هف إشباعٍا ألف(.2)
يـ بف ٌرهة)ت3) ٌِ رة، كاٖعٛـ)ت175( ِإْبَرا ٌػ(، كفْ خزاىة اٖدب، 176ٌػ( فْ البداية كالىٍاية، كفْ الىجـك الزٌا

ّْ بف ٌػ( ِإبْ 150لمبغدادؼ)ت بعد هَمة اْبف َعم ٍْ اء َكُسُككف الر اء اْلُه ٍَ يـ بف ٌرهة ِبَفْتح اْل ٌِ ٌَُك َأُبك ِإْسَحاؽ ِإْبَرا يـ  ٌِ ػـ 276َسمَهة بف َعاهر بف ٌرهة. َقاَؿ اْبف ُقَتَْٓبة)تَرا ٍُ ٌُػَك هػف الخمػج هػف قػيس عػيٛف. َكُيَقػاؿ ِإى  ٌػ( ِفْ الط َبَقات 
ػػَعَراء اْبػػف هيػػادة، َكاْبػػف ٌرهػػة، هػػف ُقػػَرْيش: كقػػاؿ: َحػػدثِىْ عبػػد الػػر   َْصػػَهِعْ َأىػػً َقػػاَؿ سػػاقة الشُّ ْٖ ْحَهف َعػػف َعهػػً ا

ـْ َأْجَهِعَٓف َكَكاَف هف هخضرهْ الدكلتٓف هدح اْلَكِلٓػد بػف ِٓزيػد  ّْ هف هَحارب َكقد َرَأْٓتٍ كرؤبة، َكحكـ الخضرؼ َح
ـ  َأَبػػا َجْعَفػػر اْلَهْىُصػػكر َكَكػػاَف ُهْىَقِطًعػػا ِإَلػػِ الطػػ َفػػة الرشػػٓد بعػػد ثػػ َٛ البٓٓف َكَكػػاَف هكلػػدي سػػىة سػػبعٓف ككفاتػػً ِفػػْ خ

ا َقْكلً )الهتقارب(: ٍَ  اْلخهسٓف َكِهاَئة َتْقِريًبا َكلً ِفْ آؿ اْلَبْٓت أشعار َلِطيَفة ِهْى
 َكهٍها أٚـ عمِ حبٍـ ... َفِإىِّْ أحب بىْ فاطهً
 بىِ بىت هف َجاَء بالهحكهات َكالّدٓف َكالّسىة القائهً

ٌُػَك ِزَيػقَ  اد اَؿ اْبف ُقَتَْٓبة َكَكاَف اْبف ٌرهة ُهكَلعا ِبالشراِب َكَأخذي َصاحب شػرطة ِزَيػاد عمػِ اْلَهِدَٓىػة فجمػدي ِفػْ اْلخهػر َك
ًِ فاهتدحػػػً  ػػػا كلػػػْ اْلَهْىُصػػػكر شػػػخص ِإَلْيػػػ َيػػػة أبػػػْ اْلَعب ػػػاس َفَمه  ػػػا ِفػػػْ كَٚ ٍَ ْٓ ّْ َكَكػػػاَف كاليػػػا َعَم ٌَػَذا حػد هػف ُحػُدكد َفاسْ بػػػف عبٓػػػد هللا اْلَحػػػاِرِث تْحسف شعري َكَقاَؿ سل َحاَجتػؾ َقػاَؿ تْكتػب ِإَلػِ َعاهػل اْلَهِدَٓىػة َٚ يحػدىْ ِفػْ اْلخهػر َقػاَؿ 
ًِ َيا َأِهٓر اْلُهؤهِىَٓف َفكتب ِإَلِ عاهمة هف َأَتاؾ ِباْبف ٌرهً َسكَراف فاجمدي  هللا َكَها كىت ٖعطمة َقاَؿ فاحتل لْ ِفي

ٌَُك َسكَراف َفَيُقكُلكَف هف يشترػ َثَهاِىَٓف ِبِهاَئة. اىظػر: هاَئة جمَدة َكأْجَمد ا ًِ َك ْبف ٌرهة َثَهاِىَٓف َفَكاَف الى اس َيهركَف ِب
 ، كابػػػػػػػف كثٓػػػػػػػر، البدايػػػػػػػة كالىٍايػػػػػػػة(7/63)ج ، كابػػػػػػػف عسػػػػػػػاكر، تػػػػػػػاريخ دهشػػػػػػػق(5)ص الزجػػػػػػػاجْ، اٖهػػػػػػػالْ

ػػػػػػػرة(10/177)ج  : عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر، خزاىػػػػػػػة اٖدبالبغػػػػػػػدادؼك ، (2/84)ج ، كابػػػػػػػف تغػػػػػػػرؼ بػػػػػػػردؼ، الىجػػػػػػػـك الزٌا
 .(1/424)ج

 ( )أؼ(: ساقطة فْ )ـ(.4)
 ( فْ )ط(: )ابف حكث(.5)
 . 72سبق تخريجً، ص( فْ )ؾ(، ك)ـ(، ك)ط(: )َفاْىُظُركا(. 6)
 ( فْ )ـ(: )فاىطككا(.7)

 .(214اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (8
 ( )هثمً(، ساقطة فْ )ؾ(، ك)ـ(.9)
 (.( )جاء(، ساقط فْ )ؾ10)
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يٍل( . اى(1))ف اع  ه اع  ج  ب ي ة  ب اإل   ظ ة  ع ر  ي  ال مف  ٌ ذ  يب  , و ه اع  غ ر  ج  اي  ه ف  اإل   ع  ا اد  تٍى. وه 
، كها َذَكَرُي ِهَف (2)

 ُّْ ًُ الر ِض ْشَباِع ِفْ )آِهٓف( َبَحَث ِ٘ ْ   (3)ا ًُ ُسْرَياِى ّٚ ِهف َأْكَزاِف الُعجْ (4)بعَد َأْف  َىَقَل َأى  ِهي ِة ، كليس إ
 ُّْ َِلِف. كقاؿ الُهكِصِم ْٖ ٌَاِبَٓل(، كأف  الَقْصَر َتْخِفٌٓف ِبَحْذِؼ ا ٌَِرؼِّ  كػ)َقاِبَٓل(، ك) ، كصاحِب (5) كالَجْك

ًِ لغتاِف: الَقْصُر: بكزِف )َفِعٍٓل((6) الَقاُهكسِ  ـِ.  (،7): في ٌَُك ِهْف َأْبِىَيِة الَعَج كالَهدُّ ِبَكْزِف: )فاِعٍٓل(. كقاؿ: 
ْهَزِة؛ َفٛ َيُككُف أعجهيًّا. ٍَ َِٖلُف َىَشَأْت ِهْف َفْتَحِة ال ِّْ  كقَٓل: ا َْعَراِب ْٖ : َأْف )َْٓىَباُع((8) ٌذا كَعِف اْبِف ا

فْ (9

                                                           

(1 َٚ ًُ  ُٓكَجػُد ِفػْ اْلَعَرِبي ػِة َكِمَهػٌة ( )َأِهَٓف( ِباْلَقْصِر ِفْ ُلَغِة اْلِحَجاِز، َكِباْلَهدِّ ِفْ ُلَغِة َبِىْ َعاِهٍر، َكاْلَهدُّ إْشَباٌع ِبَدِلِٓل َأى 
ـ  اْسَتِجْب. كقٓل: أصمً القصر ككزىً فعٓل كالهد إ ٍُ شباع؛ ٖىً ليس فْ كٛـ العػرب َعَمِ )َفاِعٍٓل(، َكَهْعَىاُي الم 

ٌػػ(. اىظػر: الهػرادؼ، تكضػيح الهقاصػد 377)أفعٓل(، ٚك )فاعٓػل(، ٚك )فيعٓػل(. حكػْ ذلػؾ عػف أبػْ عمػْ)ت
 .(1/24الفٓكهْ، الهصباح الهىٓر )جك ، (3/1161)ج كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ

ًُ هللُا تعالِ  -ٌػ( 676( قاؿ الى ككؼ)ت2) (: كقػاؿ عطيػة العرفػْ: )آِهػَٓف(: كمهػة عبراىيػة، أك فْ )التٍػذٓب -َرِحَه
 .(1/230)ج المباب فْ عمـك الكتاب ،ُسْرياىية، كليست عربية. اىظر: ابف عادؿ

ػل 686( الرضْ اٖسترآباذؼ)ت ىحك3) ٌػ( دمحم بف الحسف الرضْ اٖستراباذؼ، ىجـ الدٓف: عالـ بالعربية، هػف ٌأ
تابيً: )الكافية فْ شرح الكافية، ٚبف الحاجب( فْ الىحك، أكهمً سػىة أستراباذ )هف أعهاؿ طبرستاف( اشتٍر بك

ْ الهسهاة بالشافية، فْ عمـ الصرؼ. اىظر: البغدادؼ: عبػد القػادر،  686 ٌػ، ك)شرح هقدهة ابف الحاجب( ٌك
 .(183/)ج كحالة، هعجـ الهؤلفٓفك ، (6/86)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(1/29)ج خزاىة اٖدب

ػػػك اسػػػـ فعػػػل، كػػػػ)صً(  ( قػػػاؿ الرضػػػْ إف  4) )آهػػػٓف( سػػػرياىْ، كػػػػ)قابٓل(؛ ٖىػػػً لػػػيس هػػػف أكزاف كػػػٛـ العػػػرب، ٌك
لمسػػككت هبىػػْ عمػػِ الفػػتح؛ لخفتػػً، كػػػ)أٓف ككٓػػَف(؛ ٖف أسػػهاء اٖفعػػاؿ هبىيػػة باٚتفػػاؽ، كحكهػػً السػػككف حالػػة 

كؼ عمػػِ هراقػػْ حاشػػية الطحطػػا ،الكقػػف، كالتحريػػؾ بحركػػة البىػػاء حالػػة الكصػػل ٚلتقػػاء السػػاكىٓف. الطحطػػاكؼ 
 .(261)ص الفٛح شرح ىكر ا٘يضاح

رؼ، الصحاح5)  .(5/2072)ج ( )آِهَٓف(: فْ الدعاء يهد كيقصر. الجٌك
ـ  -تعػالِ –، ... اْسـٌ ِهْف َأسهاِء هللِا -أيًضا –()آِهَٓف(، بالهد كالقصر، كقد يشدد الههدكد كُيَهاُؿ 6) ػ ٍُ ، كهعىػاي: ال م   .(1/1176)ج هكس الهحيطاْسَتِجْب. الفٓركزآبادػ، القا
 ( فْ )ـ(: )فعل(.7)
ٌػػ( دمحم بػف زيػاد، الهعػركؼ بػابف اٖعرابػْ، أبػك عبػد هللا: راكيػة، ىاسػب، عٛهػة بالمغػة. 231ت( ابف اٖعرابْ)8)

ػػل الككفػػة. كػػاف أحػػكؿ. أبػػكي هػػكلِ لمعبػػاس بػػف دمحم بػػف عمػػْ الٍاشػػهْ. قػػاؿ ثعمػػب: شػػاٌدت هجمػػس ابػػف  هػػف ٌأ
اء هاٖعرابْ ككاف يحضري  ئة إىساف، كاف يسأؿ كيقػرأ عميػً، فٓجٓػب هػف غٓػر كتػاب، كلزهتػً بضػع عشػرة اٌز

سىة ها رأٓت بٓدي كتاًبا قط، كلقد أهمِ عمِ الىاس هػا يحهػل عمػِ أجهػاؿ، كلػـ ٓػر أحػد فػْ عمػـ الشػعر أغػزر 
ػػك ربٓػػب الهفضػػل بػػف دمحم)ت : ٌػػػ( صػػاحب الهفضػػميات. هػػات بسػػاهراء. لػػً تصػػاىٓف كثٓػػرة، هىٍػػا168هىػػً. ٌك

)أسػػهاء الخٓػػل كفرسػػػاىٍا(، ك)تػػاريخ القبائػػػل(، ك)الىػػكادر( فػػػْ اٖدب، ك)تفسػػٓر اٖهثػػػاؿ(، ك)شػػعر اٖخطػػػل(، 
ك)هعاىْ الشػعر(، ك)اٖىػكاء( رسػالة، ك)البئػر( رسػالة، ك)الفاضػل( أدب، ك)أبيػات الهعػاىْ(. اىظػر: اٖىبػارؼ: 

ػػػػة اٖلبػػػػاء فػػػػْ طبقػػػػات اٖدبػػػػاء ، (4/306اف، كفيػػػػات اٖعيػػػػاف )جابػػػػف خمكػػػػك ، (119)ص أبػػػػك البركػػػػات، ىٌز
 .(6/131)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(3/66)ج ٌػ(، الكافْ بالكفيات764كالصفدؼ)ت

ا َأِلػػػػٌف. اىظػػػػر: الزكزىػػػػْ، شػػػػرح الهعمقػػػػات 9) ٍَ ( أراد )َْٓىَبػػػػُع( فأشػػػػبع الفتحػػػػة؛ ٘قاهػػػػِة الػػػػَكْزِف َفَتَكل ػػػػَدْت ِهػػػػْف ِإشػػػػباِع
، كالسػػػهٓف الحمبػػػْ، الػػػدر (1/24)ج ؼ فػػػْ هسػػػائل الخػػػٛؼاٖىبػػػارؼ: أبػػػك البركػػػات، ا٘ىصػػػاك ، 254السػػػبع،
 .(6/478)ج الهصكف 
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)َْٓىَفِعُل( ِهْف )َباَع َُٓبكُع( (1)البٓتِ 
َتَمك ػ. كأىكَر أْف يككَف اْٖصُل فيً )َْٓىَبُع(.  (3)إذا َهر  َهرًّا الَهاُء فيًِ  (2)

ى ها أراَد )َسَيَٛف الَعَرؽِ  ًُ عمِ رق(4)قاؿ: كا  َي ا َكَتَمكِّؼ كَتَمكِّ ٍَ  (6): )كاىباع. كفْ القاهكس(5)أ/ اْلَحي ِة(27/ؽ بِت

؛ أؼ: )ُهْطِرٌؽ ِلَِٓثَب((10)لٓىباع( (9)ُهْخَرْىِبقٌ : )، كفْ الَهَثلِ (8))ساؿ((7)العرؽ(
ْفَرػ (11)  (12)ك)الذِّ

َِٖلَف ِلٙلْ ِبػ) ُف. كَجَعَل ا َىٍة، كَقْد ُتَىك  َحاِؽ ُهْعَجَهٍة(، ك)َفاٍء( :كػ)ِذْكَرػ(، يقاؿ: )ٌذِي ِذْفَرػ َأِسَٓمٌة(، غُٓر ُهَىك 
ياَفُة( ـٍ(. ك)الزِّ : بػ)َفاٍء(،(14): بزاٍؼ، كَتْحِتي ٍة ك)َفاٍء(. ك)الَفِىُٓق((13)ِبػ)ِدْرٌَ

                                                           

 بف شداد      عىترةل ( بٓت هف ]الكاهل[:1)
 َْٓىَباُع هف ِذْفَرػ غُضكٍب َجْسَرٍة ... َزّياَفٍة ِهْثَل الَفىِٓق اْلُهْكَدـِ 

ر فْ هعاىْ كمهات الىاس ،أبك بكر :(اٖىبارؼ 2)  .(2/299)ج الزٌا
 ك)ـ(: )هرهر إلٓىا فيً(. ( فْ )ؾ(،3)
 ( فْ )ـ(: )الفرؽ، أك الغرؽ.4)
 .(235)ص الشٓباىْ، شرح الهعمقات التسع (5)
 ( فْ )ؾ(: )كاتباع(.6)
 .(1/705)ج ( فْ )ـ(: )الفرؽ(، أك )الغرؽ(. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط7)
 ( فْ )ؾ(: )ٓتساؿ(.8)
 (.( فْ )ؾ(:  )هحرىٓق(، كفْ )ط(: )هخزىٓق9)
 ( فْ )ؾ(: )لً ىباع(.10)
( فػػْ )ؾ(: )لٓىػػب(، كفػػْ )ـ(: لٓثبػػت. ِفػػْ الَهثَػػل: )ُهْخَرْىِبػػٌق ِلَْٓىَبػػاَع(؛ َأْؼ: ُهِطػػرٌؽ ِلَِٓثػػَب، َأْك ِلَيْسػػُطَك، ُيْضػػَرُب 11)

َْ بالَباِئَقػػػػِة، اْسػػػػـ ِلمد   َيػػػػٍة. كُيػػػػْرَكػ: ِلَْٓىَبػػػػاَؽ، َأؼ ِلَيػػػػْأِت
ٌِ َيػػػػِة. الزبٓػػػػدؼ، تػػػػاج العػػػػركس ِلمر ُجػػػػِل ِإذا َأَضػػػػب  َعَمػػػػِ َدا ٌِ ا

 .(20/364)ج
ُُٖذِف. يقػػاؿ: )ٌػػذي 12) ْفَرػ(: هػػف الَقفػػا، ٌػػك الهكضػػع الػػذؼ َيْعػػَرُؽ ِهػػَف البعٓػػِر َخْمػػَف ا ( فػػْ )ؾ(: )كالػػذقرؼ(. )الػػذِّ

ِ هأخكذٌة ِهْف )َذِفَر الَعَرُؽ(؛ ٖىّ  ا لمَتأِىِٓث. ٌك ٍَ ُف؛ ٖف  َأِلَف ُؿ ها َيْعَرُؽ ِهَف الَبِعٓػِر. قػاؿ ِذْفَرػ َأِسَٓمٌة(، ٚ ُتَىك  ٍا أك 
: ُقْمُت ٖبْ عهرك بػف العػٛء: )الػذفرػ هػف الػذفر(؟ فقػاؿ: ىعػـ. ك)الهعػزػ هػف الهعػز(؟ فقػاؿ: ىعػـ.  ُّْ اْٖصَهِع
ْجػػَرٍع(. كالجهػػُع: )ذفريػػات كذفػػاَرػ( بفػػتح الػػراء،  ٌِ ـٍ(، ك) كبعضػػٍـ ٓىكىػػً فػػْ الىكػػرة كيجعػػل ألفػػً لٙلحػػاؽ بػػػ)ِدْرٌَ

ذي رؼ،  ٌك رؼ، الجػٌك اٖلف فْ تقدٓر اٚىقٛب عف الياء، كهف ثـ قاؿ بعضٍـ: )ذفاٍر( هثل: )َصَحاٍر(. الجػٌك
 .(2/663)ج الصحاح

 ( ]زيف[: زاَؼ البعُٓر َٓزيُف؛ أؼ: َتبخَتر فْ ِهشٓتً. كالَزي اَفُة هف الىكؽ: الهختالة. كهىً قكؿ عىترة:13)
 لفىٓق الهكدـٓىباع هف ذفرػ غضكب جسرة ... زيافة هثل ا

ـٌ َزْيػٌف كزاِئػٌف. كقػد زاَفػْت  ري كاسػتدار عمٍٓػا. كِدْرٌَػ ًُ بهػؤخ  َهػ ككذلؾ الحهاـ عىد الحهاهة، إذا جر  الذىابِ، كدفع ُهَقد 
رؼ، الصحاح رؼ، الجٌك ـ، كزيفتٍا أىا. الجٌك  .(4/1371)ج عميً الدرٌا

ٌْٓل َٓػُدؿُّ 14) .  ( )َفَىَق( اْلَفاُء َكالىُّػكُف َكاْلَقػاُؼ ُأَصػ ًِ َعَمػِ َكػَرـٍ َكَىْعَهػٍة. ِهػْف َذِلػَؾ اْلَفِىٓػُق: اْلَفْحػُل اْلُهْكػَرـُ َٚ ُٓػْؤَذػ ِلَكَراَهِتػ
ـُ. ابف فارس، هقآيس المغة َهُة. َكاْلُهَفى ُق: اْلُهَىع   .(4/454)ج َكُيَقاُؿ: اْلُفُىُق: اْلَجاِرَيُة اْلُهَىع 
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ـٍ(. ك)الُهْكدَ  ـُ(ك)ُىكٍف(: كػ)َكِري
ـِ؛ أؼ: الهعضُض (1) اِؿ( بهعىِ الُهْكَد ًُ لكُف (2): بػ)الد  ، كقٓل: الذػ لكُى

 . حكِ ذلؾ الزكزىْ (5)، كُيْرَكػ )الَهْقَرـ((4)، كُيْرَكػ بالر اءِ (3)الز ْعَفَرافِ 
  ً ل  ياف ة  الهتبخترة  (6)ق و  ًُ َفْحٌل  (8)ُهتبخترةٌ  [(7): ]والزّ  ـِ الذػ َعض  ِٓر ِهْثُل الَفْحِل الُهْكَد فْ السِّ

 آخُر؛ فتككُف فْ غايِة الَغَضِب. ض.

ٍر[ ً : ]وقوؿ  آخ  ل  ًُ  ق و  ٌَْرَهَة َْٓرِثْ اْبَى ٌك اْبُف 
ًُ الُقْطُب الر اِزؼُّ (9) ( فْ )كأْىتَ (10)فالت اءً  . قال

ِهُٓر فْ )ُتْرَهِ( ِلْمَغَكاِئِل( ٌِْ(، كجاء ، (11)َهْفُتكَحٌة، كالض  َكا ْ: )الد  ِهْف ٌذا الَباِب: قاؿ  -أيًضا –ٌك
  :(12)الشاعر

                                                           

 .(33/34َأْك ُصْمٌب. الزبٓدؼ، تاج العركس )ج ( َفِىٌٓق ُهْكَدـٌ، َكُهْكَرـٍ: َغِميعٌ 1)
ـٌ. الزبٓدؼ، تاج العركس )ج2) ُض( . ُيقاُؿ: ِحهاٌر ُهَكد  ـٍ: الُهَعض  ـُ، )َكُهَعظ   .(33/333( الُهَكد 
ٓػِب. كاَٖسػُد ُيَسػه ِ ُهَزْعَفػرًا ٖى ػً َكْرُد الم ػْكف يضػرُب إلػ3) ػك هػف الطِّ ِ الُصػفرة. الخمٓػل، ( زعفر: الز ْعَفراف: ِصْبٌغ ٌك

 .(2/333)ج العٓف
 ( كذا فْ لساف العرب:4)

 ٓىباع هف ذفرػ غضكب، جسرة، ... زيافة هثل الفىٓق الُهْكَرـِ 
 .(9/143)ج ابف هىظكر، لساف العرب

 ( كذا فْ لساف العرب:5)
 ٓىباع هف ذفرػ غضكب جسرة، ... زيافة هثل الفىٓق الُهْقَرـِ 

 .(1/649)ج ابف هىظكر، لساف العرب
: ]كقكؿ آخر[.6) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 ( فْ )ؾ(، ك)ـ(، ك)ط(: )الهتبحترة(.7)
 ( فْ )ؾ(، ك)ـ(، ك)ط(: )هتحترة(.8)
 ( كأىت بهىتزح هف كذا أؼ ببعد هىً؛ قاؿ ابف ٌرهة ٓرثْ ابىً:9)

ّـِ الرِّجاِؿ، ِبُهىْ   َتَزاحِ فأىَت، ِهَف الَغَكاِئِل، ِحَٓف ُتْرَهِ، ... كِهْف َذ
َِٖلػػُف. اىظػػر: الزهخشػػرؼ  ًُ َأْشػػَبَع َفْتَحػػَة الػػز اِؼ َفَتَكل ػػَدِت ا ّٚ أى ػػ ، كابػػف هىظػػكر، لسػػاف (2/261)جأسػػاس البٛغػػة ، إ

 .(2/614)ج العرب
 ( فْ )ـ(: )كالباء(.10)
 ( فْ )ـ(: )لمقكابل(.11)
حاشػية هحقػق كتػاب: اٖىبػارؼ: ، كفػْ (8/425ابػف سػٓدي، الهحكػـ )ج عىد:شاعر م( هف ]الرجز[، لـ ٓىسب ل12)

، كأبػك حيػاف، (32)ص ، كابف عصفكر، ضػرائر الشػعر(1/24)ج أبك البركات، ا٘ىصاؼ فْ هسائل الخٛؼ
 .  (487)ص هغىْ المبٓب ،ابف ٌشاـك ، (10/210)ج البحر الهحيط
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راب  أع   (1)وذ  با هف الع ق 
 

د  األذىاب   (2)الشائالت    (3)ع ق 

اِئَمَة.    أراَد الَعْقَرَب الش 
ٌُْرُهزٍ  (4) كقرَأ الَحَسفُ  ف  (5) كاْبُف  ٍُ : )كاْعَتَدْت َل

 عمِ َكْزِف )ُهْفَتَعاٍؿ(. (7)ُهت ْكااءً (6)

                                                           

 ذ ُبكا ِبآَياِتَىػػػػا ِكػػػػذ اًبا﴾،:﴿َكَكػػػػ-جػػػػّل َكعػػػػزّ -( ألػػػػف ا٘قحػػػػاـ فػػػػَْ َقػػػػْكلٍـ لػػػػػ)العقرب(: )عقػػػػراب(، َكهثمػػػػً: َقػػػػكؿ هللا 1)
  .(262)ص الخمٓل، الجهل فْ الىحك[. 28الىبأ:]

ك كاِحٌد؛ ٖىً عمِ الِجْىِس. ابف سٓدي، الهحكـ )ج2)  .(8/426( قاؿ: )الشائٛت(؛ فَكَصَف بً )الَعْقرَب(، ٌك
ػا ( الشاٌد: أراد )العقرب( فأشبع فتحَة الّراِء؛ فىشأت ألف. كفْ )الهحكـ(: فزاد 3) اِٖلػَف لمقافيػة، كابػف ٌشػاـ ذكٌر

فػػْ الضػػركرة. كذكػػر هىٍػػا ابػػف عصػػفكر؛ أؼ: هػػف إشػػباع الحركػػة فٓىشػػأ عىٍػػا حػػرؼ هػػف  -ألػػف ا٘شػػباع  -
ٌَرهة)ت  ٌػ(:175جىسٍا. فهف إىشاء اٖلف عف الفتحة قكؿ ابف 

ّـِ الرِّجاِؿ، ِبُهْىَتَزاحِ   فأىَت، ِهَف الَغَكاِئِل، ِحَٓف ُتْرَهِ، ... كِهْف َذ
ًِ)ت745كىقل أبك حياف)ت ا ُلَغػٌة َيَهاِىَيػٌة(. اىظػر:370ٌػ( فْ البحر الهحيط : )َكَقاَؿ اْبُف َخاَلَكْي ٍَ ابػف  ٌػ(: َكُيَقاُؿ ِإى 

 ، كحاشػػػية هحقػػػق كتػػػاب: اٖىبػػػارؼ: أبػػػك البركػػػات، ا٘ىصػػػاؼ فػػػْ هسػػػائل الخػػػٛؼ(8/425سػػػٓدي، الهحكػػػـ )ج
، كابػف ٌشػاـ، (10/210)ج أبػك حيػاف، البحػر الهحػيط، ك (32)ص ، كابف عصػفكر، ضػرائر الشػعر(1/24)ج

 .(487)ص هغىْ المبٓب
ل البصرة، كحبر 110 -ٌػ 21( الحسف البصرؼ)4) ٌػ( الحسف بف يسار البصرؼ، أبك سعٓد: تابعْ، كاف إهاـ ٌأ

ك أحد العمهػاء الفقٍػاء الفصػحاء الشػجعاف الىسػاؾ. كلػد بالهدٓىػة، كشػب فػْ كىػف عمػْ بػف  اٖهة فْ زهىً. ٌك
أبػػْ طالػػب، كاسػػتكتبً الربيػػع، بػػف زيػػاد كالػػْ خراسػػاف فػػْ عٍػػد هعاكيػػة، كسػػكف البصػػرة. كعظهػػت ٌٓبتػػً فػػْ 
ػل هيسػاف، هػكلِ  ـ كيىٍػاٌـ، ٚ ٓخػاؼ فػْ الحػق لكهػة. ككػاف أبػكي هػف ٌأ ة فيأهٌر القمكب فكاف ٓدخل عمِ الٚك

ا هػػػف ىبيػػػاء، كأقػػػربٍـ ٌػػػديً ا بكػػػٛـ اٖلػػػبعض اٖىصػػػار. قػػػاؿ الغزالػػػْ: كػػػاف الحسػػػف البصػػػرؼ أشػػػبً الىػػػاس كًٛهػػػ
الصحابة. ككاف غاية فػْ الفصػاحة، تتصػبب الحكهػة هػف فيػً. كلػً هػع الحجػاج بػف ٓكسػف هكاقػف، كقػد سػمـ 
ا هػػف أذاي. كلهػػا كلػػْ عهػػر بػػف عبػػد العزيػػز الخٛفػػة كتػػب إليػػً: إىػػْ قػػد ابتمٓػػت بٍػػذا اٖهػػر فػػاىظر لػػْ أعكاًىػػػ

فٛ تريدٌـ، كأها أبىاء أخرة فٛ ٓريدكىؾ، فاستعف با. أخباري يعٓىكىىْ عميً. فأجابً الحسف: أها أبىاء الدىيا 
كثٓػػػرة، كلػػػً كمهػػػات سػػػائرة ككتػػػاب فػػػْ )فضػػػائل هكػػػة(. تػػػكفْ بالبصػػػرة. اىظػػػر: ابػػػف خمكػػػاف، كفيػػػات اٖعيػػػاف 

 .(2/226)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(1/57)جتذكرة الحفاظ، ، لذٌبْكا، (2/69)ج
الػػرحهف بػػف ٌرهػػػز، أبػػك داكد، هػػف هػػكالْ بىػػْ ٌشػػاـ، عػػرؼ بػػػاٖعرج: ٌػػػػ( عبػػد 117( ابػػف ٌرهػػز اٖعػػرج)ت5)

ػػل الهدىيػػة. أدرؾ أبػػا ٌريػػرة كأخػػذ عىػػً، كأبػػا سػػعٓد الخػػدرؼ كعبػػد هللا بػػف بحٓىػػة كجهاعػػة  ،حػػافع، قػػارغ، هػػف ٌأ
ر  ككػاف ثقػة  .كآخػركف  ،كعبد هللا بف لٍيعة ،كيحِٓ بف سعٓد ،كصالح بف كيساف ،كأبك الزىاد ؼ،حدث عىً الٌز

ك أكؿ هف برز فْ القرآف كالسىف. ككاف خبًٓرا بأىساب العرب، كافر العمـ، ثقة. رابط بثغػر ا عالهً ثبتً  ا هقرًئا، ٌك
ػػػة اٖلبػػػاء فػػػْ طبقػػػات اٖدبػػػاء ، (24)ص ا٘سػػػكىدرية هػػػدة، كهػػػات بٍػػػا. اىظػػػر: اٖىبػػػارؼ: أبػػػك البركػػػات، ىٌز

 .(3/340)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(1/75)جكالذٌبْ، تذكرة الحفاظ 
 ( فْ )ط(: )هتكاء(.6)
،117ٌػػ( كابػف ٌرهػز)ت110( كقرأ الحسف)ت7) ػة  .[31: ٓكسػف]ٌػػػ(: )ُهت كػاًء(، بالتشػدٓد كالهػدِّ ػْ كقػراءِة العاه  ٌك

ّٚ أّىً أْشَبَع الفتحَة؛ فتكل َد هىٍا ألٌف. كها فْ:    إ
 ـِ َْٓىَباع ِهْف ِذْفَرػ َغُضكٍب َجْسَرٍة    َزي اَفٍة هثل الَفِىِٓق الُهْكدَ 

 ك: 
َْٖذىابِ  اِئِٛت ُعَقَد ا  أَعكُذ باّلل  ِهَف الَعْقراِب    الش 

اٖىبػارؼ: أبػك البركػات، ا٘ىصػاؼ فػْ هسػائل ك ، (3/106)ج اىظر: حاشػية كتػاب: الزجػاج، هعػاىْ القػرآف كا عرابػً
 .(1/24)ج الخٛؼ
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  ً َمَكةُ  (3)[(2): ]وأ ى ت  ه ف  الغ و ائ ل  (1)قول ٍْ ْ الَه  . ض. َجْهُع )َغائَمٍة( ٌك
] ات  ي اد  ً  ي ج وز  أ ف  ي ك وف  ه ف  الزّ  ً : ]عمى أى  ل  اِرحِ  ق و  ـِ الش  ُر َأف  ٌذا ِهْف َكٛ ٌِ  الظ ا

 ٍّْ ـِ( )َهَكاٍف(ِهْف َأف  ُثُبكَت َحْرِؼ  ُِٓجُٓب أَبا َعِم ًِ َكثُبكِت )ِهي ََٖصاَلِت ِفْ  (4)الِعم ِة ليس ِبَدِلٍٓل 
 ٍّْ ـِ أبْ َعِم َٛ ـِ َك ، كُيْحَتَهُل أْف َيُككَف ِهْف َتَها ًِ َفاِت ْف ِبَأْف َيُككَف ُهَراُدُي؛ أؼ: الَحْرُؼ الز   (5) ُهَتَصر  اِئُد، كا 

ـْ َُٓدؿ    ـُ ُثُبكِت الز اِئِد َفَها َل َْٖصَل َعَد ّٚ أف  ا َثَبَت فْ َتَصاِريِف َبْعِض الَكِمَهاِت كها فْ )َهَكاٍف( إ
ـْ َُٓدؿ  َدِلٌٓل عمِ ِزَياَدِة َحْرؼِ  َىا َل ٍُ ـْ َىُقْل ِبِزَياَدِة الث اِبِت، كٌَ الِعم ِة فْ  َدِلٌٓل عمِ أف  الث اِبَت َزاِئٌد َل

َْصُل أْف َيُككَف َأْصَميًّا. ض. (6))اْسَتَكاف( ْٖ  ، كٌَُك َثاِبٌت فْ َتَصاِريِف الَكِمَهِة؛ َفا

                                                           

: ]عمِ أىً ٓجكز أف يككف هف الزيادا1) ًِ  ت الٛزهة[.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(215اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( (2
ػرؼ، تٍػذٓب المغػة3) ْ. كاحػدتٍا غائمػة. اىظػر: اٌٖز  ، كابػف هىظػكر، لسػاف العػػرب(8/171)ج ( )الغكائػُل(: الػدكٌا

 .(11/512)ج
ػػَر بػػ4ً) عػػف  ( )الهكػػاف(، ىحػػك: )جمسػػت هكػػاف زيػػد(، )َهْفَعػػٌل( ِهػػَف )الكػػكف(، فٍػػك فػػْ أصػػل كضػػعً هصػػدٌر ُعبِّ

هف لفع الكضع؛ فٛ يعهل الفعل فْ شْء هف ٌذا القبٓل بحرؼ. كالقػكؿ: بػأّف  -أيضاً  –الهكضع. كالهكضع 
ٌػػ( فػْ كتػاب )العػٓف(، إٚ أىٍػـ شػّبٍكا )الهػيـ( بػالحرؼ اٖصػمْ 170)هكاف( هف )الككف( ٌك قػكؿ الخمٓػل)ت

قد فعمكا ذلؾ فْ ألفػاٍظ كثٓػرٍة، شػب ٍكا الز اِئػَد لمزكهٍا، فقالكا فْ الجهع: )أهكىة(. حتِ كأىً عمِ كزف َ)فَعاؿ(، ك 
باٖصػػػمْ ىحػػػك: )تهػػػدرع(، ك)تهسػػػكف(، كلٍهػػػا ىظػػػائر. كفػػػْ الكميػػػات: )َفَعػػػاٌؿ( ِهػػػَف )الػػػتهكف( ٚ )َهْفَعػػػٍل( هػػػف 
ػَف(، كلػك  )الككف(، كػ)الهقاؿ( هف )القكؿ(؛ ٖى ٍـ قػالكا فػْ جهعػً: )أهكػف(، ك)أهكىػة(، ك)أهػاكف(. كقػالكا: )تهك 

 ، كالكفػػػكؼ، الكميػػػات(302)ص اف هػػػف )الكػػػكف( لقػػػالكا: )تكػػػكف(. اىظػػػر: السػػػٍٓمْ، ىتػػػائج الفكػػػر فػػػْ الىحػػػككػػػ
 .(826)ص

ٌُػػػَك اْٖشػػػبَ 5) َْ ِهػػػَف الَكػػػِْٓف َك ًُ َأبػػػك عمػػػ ًُ بعُضػػػٍـ اْسػػػَتْفَعَل هػػػف الَكػػػْكِف، كَجَعَمػػػ . َجَعَمػػػ ًُ. ( اْٚسػػػِتكاَىُة: الُخضػػػكُع كالػػػّذؿُّ
 .(36/78الزبٓدؼ، تاج العركس )ج

، كأصػُمً: 6) ًُ )اسػَتفعل( هػف )الكػكِف(، ك)الكػكُف(: الػذُّؿُّ ( قكلً تعالِ: ﴿َكَها استكاىكا﴾ فيً ثٛثُة أقػكاٍؿ: أحػُدٌا: أى ػ
ػػػرؼ)ت ٌػػػػ(، كأبػػػْ 370)اْسػػػَتْكَكف(، َفُىِقَمػػػْت حركػػػُة الػػػكاك عمػػػِ الكػػػاؼ، ثػػػـ ُقِمَبػػػِت الػػػكاُك ألفػػػًا. الثػػػاىْ: قػػػكُؿ اٌٖز

)ت ّْ ًُ عمِ ٌػ(: ٌك هف قكؿ 377عم العرب: )بات فٛف ِبَكَْٓىِة سكٍء(، عمِ كِزف )َجْفىة(؛ أؼ: بحالِة سكٍء؛ فألُف
ٌػػ(: كزُىػً )اْفَتَعػل( 207ٌذا هف يػاِء، كاٖصػُل: )اْسػَتْكََٓف(، فُفِعػَل باليػاء هػا ُفِعػَل بأختٍػا. الثالػث: قػاؿ الفػراء)ت

ى ها ُأْشِبَعِت الفتحُة فتَكل َد هىٍا ) ككف(، كا  :هف )السُّ ًِ  َأِلٌف( كَقْكِل
َْٖذَىابِ  اِئِٛت ُعَقَد ا  أعكُذ باِ هف الَعْقَراِب ... الش 

ٌػػػ(: بػػأف  ٌػػذي اٖلػػَف ثابتػػٌة فػػْ جهيػػع تصػػاريِف الكمهػػِة، ىحػػك: 207ٓريػػد: )الَعْقػػَرَب الشػػائمَة(، كُرد  عمػػِ الفػػراء)ت
شػػباَع ٚ يكػػكُف إٚ فػػْ ضػػركرٍة، ككٌٛهػػا ٚ )اسػػتكاَف َيْسػػتكٓف فٍػػك ُهْسػػَتِكٓف كُهْسػػَتكاف إليػػً اسػػتكاىًة(، كبػػأ ِ٘ ف  ا

ا ثبػكُت اٖلػِف فػْ تصػاريف الكمهػِة فػٛ َٓػُدؿُّ  شباُع فكاقٌع فْ القراءاِت السبِع، كأه  ِ٘ ا ا ْمَزُهً: أه  ؛ ٖف  -أيضػاً  –َٓ
( فْ )َتَهْىَدؿ كَتَهْدَرَع( زائدٌة، كهع ذل ـَ َٚ ترػ: أف  )الهي  =ؾ ٌْ ثابتػٌة فػْ جهيػِع تصػاريِف الكمهػةالز اِئَد قد ٓمَزـُ أ
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[ : ً ل  ات  ال الز ه ة [(1)ق و  ياد  ً  ي ج وز  أف  ي ك وف  ه ف  الزّ  اِبِق  عمى أى  ِؿ الس  ِإَشاَرٌة إلِ َردِّ اْٚسِتدَٚ
ُي ِبذَ  ُّْ  -أيًضا –ِلَؾ كَقْد َحَكِ َرد  ، كَهث َل بػ)َتَهْىَدَؿ(، ك)َتَهْدَرعَ  الَحَمِب ًِ   (.2)(ِفْ ِإْعَراِب

 

                                                                                                                                                                      

هػا هػف )الى ػْدؿ= ًٚ فٍػك ُهَتَهْىػِدٌؿ كُهَتَهْىػَدٌؿ بػً(، ككػذا )َتَهػْدَرَع(، ٌك ْرع(. كيػرػ أبػك قالكا: )َتَهْىدؿ ََٓتَهْىػَدُؿ َتَهْىػُد  كالػدِّ
شباُع ٚ يككُف عمِ ٌذا ِ٘ (. كفػْ هكضػع آخػر البقاء: )أف  الكمهَة فْ جهيِع تصاريِفٍا ثبَتْت عُٓىٍا كا ذكػر  الحدِّ

ككف(؛ ٖف  الِهْسكَٓف قمُٓل الحركِة كالىٍكِض؛ ِلها بػً هػف  الحمبْ ٌذىً الهسألة فْ )الَهْسَكَىُة(: )َهْفَعمٌة( هف )السُّ
( قػػػد َثَبتَػػػْت فػػػْ اشػػػتقاؽ ٌػػػذِي الكمهػػػِة، قػػػالكا: )َتَهْسػػػ ـَ َكَف الَفْقػػػر. ك)الِهْسػػػكُٓف(: )ِهْفعٓػػػل( هىػػػً، إّٚ أف  ٌػػػذي )الهػػػي

ْرع(، كذلػػػؾ ٚ َٓػػػُدؿُّ عمػػػِ  ََٓتَهْسػػػَكُف فٍػػػك ُهَتَهْسػػػِكٌف(، كذلػػػؾ كهػػػا َتْثُبػػػُت )هػػػيـ( )َتَهْىػػػَدَؿ كَتَهػػػْدَرَع( هػػػف )الى ػػػْدؿ كالػػػد 
ـُ الذلػػة كالهسػػكىة{: 502أصػػالتٍا؛ ّٖف اٚشػػتقاؽ َقَضػػِ عمٍٓػػا بالزيػػاَدِة. كقػػاؿ الراغػػب)ت ٍِ ْٓ ٌػػػ(:  َكُضػػِرَبْت َعَمػػ

ـُ( فْ ذل ٓراُد ٌذا الخِٛؼ ُْٓؤِذُف بأف  )الىكَف( زائدٌة، كأىً هف )َهَسؾ(. اىظر: فػ)الهي ؾ زائدٌة فْ أصحِّ القكلٓف، كا 
 .(3/432)ج، ك(1/397)ج السهٓف الحمبْ، الدر الهصكف 

ٚ [ 146( ىػصُّ الجػاربردؼ: قػاؿ أبػك عمػْ الفارسػْ فػْ قكلػً تعػالِ: ﴿َكَهػا َضػُعُفكا َكَهػا اْسػَتَكاُىكا﴾ ]آؿ عهػػراف:1)
أقػػكؿ: إىػػً افتعمػػكا هػػف السػػككف، كزيػػدت اٖلػػف كهػػا فػػْ )هىتػػزاح(، لكىػػً عىػػدؼ: )اسػػتفعمكا(، هثػػل: )اسػػتقاهكا(، 
ًُ َُٓجػكُز أْف َيُكػكَف  كالعٓف حرؼ عّمة؛ كلذا ثبت فْ اسـ الفاعل ىحك: )هستكٓف(، كفْ ىحك: )يستكٓف(، عمِ أى 

يػػػاَداِت ال ِٛزَهػػػِة. كهػػػا قػػػالكا: )هكػػػاف(  ػػػك هفعػػػل هػػػف )الكػػػكف(، ثػػػـ قػػػالكا: )أهكىتػػػً، كأهػػػاكف، كتهكػػػف، ِهػػػَف الزِّ ٌك
ـ أصػالة الهػيـ لمزكهػً، كثباتػً فػْ جهيػع تصػرفاتً. شػآٌف، هجهكعػة الشػافية، الجػاربردؼ  كاستهكف( عمػِ تػٌك

 .(215)ص
 ( فْ )ـ(: )تهدرح(. 2)
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 ]هعاىي: األبىية في األفعاؿ[

 ]هعاىي أبىية الثالثي[ 

ع ل ([:ف  )]ه ع اىي 
(1) 

د  ف   م ه ا ي وج  ً : ]ف ق  ل  ً  ب ه ع ى اي [ق و  ت ع ه ل  ف ي ق د  اس  ً  ه ع ًىى إال  و  ر ي  ل  ي  )ها( ٌذِي الز اِئَدُة َكاف ٌة  ع ل  غ 
ٍِف  بػ)ُرب   ٍِ (، ك)َكُثَر(، ك)َطاَؿ(؛ ِلِشْب ُخكُؿ عمِ )َقل  ْفِع، كَشْأُف الز اِئَدِة الَهْذُككَرِة الدُّ (، كَٚ َعْف َعَهِل الر 

ٚ  الُجهَ  ا إ ٍَ ِمٓ ِرِي(، كاْسُتْعِهَل لػ)َفَعَل( باْلَفْتِح. كفِ )لً( (2)ُل الِفْعِمي ُة الَهْمُفكَظةُ َٓ ِهُٓر ِفْ )َغْٓ ، كالض 
( َكاِحُد ٌذِٓف الظ ْرَفِٓف ُيْغِىْ َعِف أَخِر. كالِعَباَرُة فْ (3)َل(لػ)َفعَ  ًِ ُرُي. ككذا فْ )ِبَهْعَىاُي( كفِ )في  َغْٓ
لِ  ب/27/ؽ ُر )َفَعَل((5)ِبُدكِف )ِبَهْعَىاُي( ،(4) َشْرِح الُهَفص  ؛ أؼ: َفقم َها ُٓكَجُد ِفْعٌل َغْٓ

الِفْعِل  (7)ِلَذِلؾَ  (6)
؛ أؼ: فْ )َهْعَىاُي(.  ًِ ٚ  كَقِد اْسُتْعِهَل )َفَعَل( ِفي  َهْعًىِ كا 

  

                                                           

 َعَل(:فَ )َهَعاىْ  (1)

َٛ ... َكِثَٓرٌة َكهَ  ا الَهَعاِىْ َفَهَعاِىْ َفُع َٛ َأه   ا َفَشا ُهْسَتْعَه

 َباب: الهغالبة

ًُ َفَأْفُعُمً ًُ ... ُْٓبَىِ َعَمِ َفَعْمُت  َكَباُب َها َغاَلْبَت ِحَٓف َتْفَعُم

 ِفْ َغِٓر َأْهَثاِؿ َيَسْرُت َأك أَِعد ... َأْك ِبْعُت َأك َرهُٓت َفاْلَكْسُر َِٓرد

ًُ َفَأْشَعُري ... َعِف اْلكِ  ْريُ َكاْلَفْتُح ِفْ َشاَعْرُت ِّْ ِلَعٍْٓف َتَبص   َساِئ

 .(2/21)ج ابف الحاجب، الشافية فْ عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية لمىيسارؼ 

 ( )الهمفكظة(، ساقط فْ )ؾ(.2)

 ( فْ )ؾ(، ك)ـ(: )ِلْمِفْعِل(.3)

 .(2/109)ج ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل (4)

 ( فْ )ط(: )بدكف هعىاي(.5)

 عل(.( فْ )ط(: )الف6)

 ( فْ )ط(: )ذلؾ(.7)
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  ً ل  اؿِّ [(2): ]ي ع ى ي ب الهغ ا ل ب ة  (1)ق و  ؛ أؼ: ُِٓريُد ِبِفْعِل الُهَغاَلَبِة، الِفْعِل الذؼ ُْٓذَكُر َبْعَد الِفْعِل الد 
ًُ أك  (3)عمِ الُهَفاَعَمِة ُهْسَتِىًدا إلِ الَغاِلِب فْ الهاضْ أك الُهْسَتْقَبِل، َىْحَك: )َكاَرَهىْ َزْيٌد َفَكَرْهُت

ًُ، كيُ  ٍِٓلِ كَسُأْكِرُه ًُ(. قاؿ فْ الت ْس ذا الِبَىاُء ُهط ِردٌ  :(4)َكِارُهِىْ كُأْكِرُه ّـٍ  (5)ٌك ٍؼ َتا ٍّْ ُهَتَصرِّ فْ ُكلِّ ُثِٛث

                                                           

 .(216اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 ( )الهغالبة(: ِعْىد ُعَمَهاء الّصْرؼ َهػا ٓػذكر بعػد )الهفاعمػة( ُهْسػىًدا ِإَلػِ اْلَغاِلػب؛ َأؼ: اْلَهْقُصػكد َبَيػاف اْلَغَمَبػة ِفػ2ْ)

)كػارهىْ( اْقتضػِ َأْف يكػكَف ِهػْف َغْٓػرؾ ِإَلْيػَؾ َكػَرـٌ، )اْلِفْعل( ال ِذؼ َجاَء بعد )الهفاعمة( عمِ أخر. َفػِإذا قمػَت: 
، َفػػِإْف غمبتػػً ِفػػْ اْلَكػػـر َكَأَرْدت َبَياىػػً فتبىيػػً عمػػِ )َفَعػػَل( ِبَفػػْتح اْلعػػٓف، َك)يْفُعػػُل( ِبَضػػ ًِ  ـهثػػل َهػػا َكػػاَف ِهْىػػؾ ِإَلْيػػ

ٌََذا اْلَباِب، َىْحَك: )كاَرَهِىْ َفَكرَ  ْف َكاَف ِهْف َغِْٓر  ًُ ُيَضػاِرُبِىْ اْلعٓف. َكاِ  ًُ(، ك)َضاَرَبِىْ َفَضػَرْبُت ًُ ُيَكاِرُهِىْ َفَأْكُرُه ْهُت
ًُ َكَٚ َضػػػَرَبؾَ  ػػْرِب، َكيجػػكُز َأْف َٚ يكػػػكَف َضػػَرْبَت ًُ ِفػػػْ الض  ػػَذا لقػػػد َضػػربتً كضػػربؾ، َكَلِكى ػػػؾ َغَمْبتَػػ ٍَ ًُ(. َف ، َفَأْضػػُرُب

ًُ ِفػػْ َذِلػػؾ، َأك ٌَػػَذا هعىػػِ َقػػْكلٍـ: َكَبػػاُب الهغالبػػِة ُْٓبىػػِ  كلكىكهػػا ضػػرْبُتَها غَٓرَكَهػػا؛ ِلتغمَبػػ ِليغمَبػػؾ َكَكػػَذا اْلَبػػَكاِقْ. َك
ػػِرؾ  ًُ ِإذا صػػَدَر ِهْىػػؾ ِفْعػػٌل، َكَصػػَدَر ِهػػْف َغْٓ ًُ(. َكاْلَحاِصػػُل َأى ػػ ًُ َأْفُعُمػػ ِهْثػػُل َذِلػػؾ اْلِفْعػػِل. َأك  -َأْيًضػػا –عمػػِ )َفَعْمتُػػ

ْسػِتْقَباِؿ َكػذَ  ًُ َأْف َتِجػَْء ِباْلِفْعػِل اْلَهاِضػْ َأك اْلُهَضػارع هػف َبػاِب )الهفاعمػة( هػف َتْقِصُد ُصُدكَرُي ِفْ اِٚ ِلَؾ، َفطريُقػ
فْ   َذِلؾ )اْلِفْعِل( ثـ  َتِجُْء بعَدُي بػِ)اْلِفْعِل اْلَهاِضػْ( عمػِ اٖكؿ، ك)الهضػارع( عمػِ الث ػاِىْ ِهػْف َبػاَب )َىَصػَر(. َكاِ 

ًُ، أِعُدُي(، َأك )يائًيػا(، َكاَف َذِلؾ )اْلِفْعُل( ِهْف َغِٓرِي. إِ  ٚ  ُهْعَتل  )اْلَفاِء(، )كاكًيا( َكاَف، َىْحك: )َكَعَد، كاعدىْ؛ فكعدُت
  ٛ ّـِ؛ ِلػَئ ػ ًُ َٚ ُْٓىَقػُل ِإَلػِ )َيْفُعػُل( ِبالض  ًُ َأْيِسػُرُي(؛ َفِإى ػ ٍِـَىْحك: )َيَسَر(؛ َفُيَقاُؿ: )َياَسَرِىْ؛ َفَيَسػْرُت ُؼ ُلَغػِت َٛ ْمػَزـَ ِخػ ؛ ِإْذ  َٓ

ًُ َُٓكاِعػػُدِىْ أَِعػػُدُي(. َكُهْعتَػػلُّ العػػِٓف َأك الػػ ًُ ِهثَػػاٌؿ َهْضػػُهكـُ اْلعػػِٓف؛ َفُيَقػػاُؿ: )كاعػػدىْ َفَكَعْدتُػػ ـِ اليػػائٓٓف؛ لػػـ َِٓجػػْئ ِهْىػػ  ٛ
ّـِ، َبػػْل َْٓبَقػػِ عمػػِ اْلَكْسػػِر. ُيَقػػاؿ: )َبػػاَيَعِىْ؛ َفِبْعتُػػ ػػ ًُ َٚ ُْٓىقػػُل ِإَلػػِ )َيْفُعػػُل( ِبالض  ًُ(، ك)راهػػاىْ؛ َفِإى ػػ ًُ، ُٓبػػاِيُعِىْ َأِبيُعػػ

ّـِ؛ َِٖ  ػ ـْ َِٓجْئ أجكَؼ، َكَٚ َىاِقًصػا، هثػل: )َيػْأَبِ( ِهػْف )َيْفُعػُل( ِبالض  (؛ ِإْذ َل ًِ ًُ، ََٓراَهاِىْ، َأْرِهي ُت ى ػؾ َلػك ضػههت َفَرَهْٓ
ْمتَػػػػػِبُس ِبػػػػػَذَكاِت )اْلػػػػػَكاِك(. اىظػػػػػر: شػػػػػا  ٌٓف، هجهكعػػػػػة الشػػػػػافية، الجػػػػػاربردؼ)عٓىػػػػػً( ٚىقمػػػػػب )اْلَيػػػػػاُء( )كاًكا(؛ َفَٓ

 .(3/208)جىكرؼ، دستكر العمهاء ك ، (218)ص
 .(هسىًدا)( فْ )ط(: 3)
ًٛ كتمخيًصػا لكتابػً الُهسػػه ِ: (. )التسػٍٓل(: 469ابػف هالػؾ، شػرح التسػٍٓل )ص (4) ًُ اْبػُف َهاِلػِؾ؛ تسػٍي ِكتَػاٌب َأل َفػػ

اُي: )تسػػٍُٓل الَفكاِئػػ ػػك كتػػاٌب َجَهػػَع َهَسػػاِئَل الى ْحػػِك كَقكاِعػػَدُي، كقػػد )الفكائػػُد الى حكي ػػُة(، كسػػه  ِد كَتْكِهٓػػُل الَهَقاِصػػِد(، ٌك
ًِ ُشػػػػُركًحا كثٓػػػػرًة. الىجػػػػار ًِ الُعمهػػػػاُء ِهػػػػْف َبْعػػػػِدِي، كَكَضػػػُعكا َعميػػػػ َْ ِبػػػػ  ضػػػياء السػػػػالؾ إلػػػػِ أكضػػػػح الهسػػػػالؾ ،ُعِىػػػ

 .(4/347)ج
بٓل الهبالغػة أف يكػكف )فعمتػً أفعُمػً( فيػً، هػف ( ٌل ٓىبغْ لكػل فعػل جػاء عمػِ )فاعمتػً ففعمتػً أفعمػً( عمػِ سػ5)

ب: الهػػػذٌب البصػػػرؼ: أهػػػا البصػػػريكف فيقكلػػػكف بضػػػـ عػػػٓف  بػػػاب ىصػػػر قياسػػػًا هطػػػردًا؟ أقػػػكؿ فػػػْ ذلػػػؾ هػػػذٌا
الهضػػارع فػػْ الصػػحيح هػػف أفعػػاؿ الهغالبػػة هطمقػػًا، كيجعمػػكف ٌػػذا قياسػػًا هطػػردًا. فػػإذا ُسػػهع فيػػً غٓػػر الضػػـ 

ػػػرأكجبػػػكا الضػػػـ فيػػػً، هػػػا داـ الفعػػػل صػػػح : "كشػػػذ الكسػػػر فػػػْ قػػػكلٍـ (2/25)ج يحًا. قػػػاؿ السػػػٓكطْ فػػػْ الهٌز
ػػذا هػػا لػػـ يكػػف الهضػػارع  خاصػػهىْ فخصػػهتً أخصػػهً بكسػػر الصػػاد، ٚك ٓجٓػػز البصػػريكف فيػػً إٚ الضػػـ، ٌك
 =كجػػب فيػػً الكسػػر فإىػػً ٓبقػػِ عمػػِ حالػػً فػػْ الهغالبػػة، ىحػػك سػػآرىْ فِسػػرتً أسػػٓري، ككاعػػدىْ فكعدتػػً أِعػػُدي،
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ًِ َقْكُؿ سٓبكيً(1)َخاٍؿ ِهْف ُهْمِزـِ الَكْسرِ  ، كَٚ َُٓىاِفي
ـْ َٚ (2)  ٌُ َٚ َتَرا ٍء َيُككُف ٌذا، أ ْْ : ليس فْ ُكلِّ َش

ًُ((3)َيُقكُلكفَ  لِ (4): )َىاَزَعِىْ َفَىَزْعُت ًُ(؟ ففْ شرح الُهَفص  ًُ ِبػ)َغَمْبُت ًُ (5) ؛ اْسِتَغىاًء َعْى : أف  َها َذَكَرُي َٚ ُْٓخِرُج
ًُ لـ ٓخرج باب التعجب(6)َعْف َكْكِىً ِقَياًسا  ا(8)عف القياس ٚهتىاعٍـ فْ )ها أقٓمً(7). قاؿ: كها أى 

                                                                                                                                                                     

رهيػػً". كالبصػػريكف يقكلػػكف بالضػػـ، كلػػك كاىػػت عػػٓف الهضػػارع أك ٚهػػً حرفػػًا حمقيػػًا. قػػاؿ كراهػػاىْ فرهٓتػػً أ=
ػػر : "كأهػػا َفَعػػل بفػػتح العػػٓف، الصػػحيح، إف كػػاف لهغالبػػة، فهػػذٌب البصػػريٓف أف (2/25)ج السػػٓكطْ فػػْ الهٌز

ر  ؼ هضارعً بضـ العٓف هطمقػًا ىحػك: كاضػأىْ فكضػأتً أكضػؤي، هػف حػركؼ الحمػق. هػذٌب الكسػائْ كالجػٌك
كجهاعة: عم ق الضـ الذؼ تستكجبً الهغالبة عمِ خمك الفعل هف حػرؼ حمقػْ عٓىػًا أك ٚهػًا، فػإذا كػاف الفعػل 

رؼ قد أخذ بهذٌب الكسائْ فْ أعهاؿ الحمقْ، فْ باب الهغالبة.  فْ حمقيًا كجب الفتح عٓف هضارعً. الجٌك
ر ح عٓف هضارعً، كحالً إذا لـ يكػف : "كجكز الكسائْ فْ حمقْ العٓف فت(2/25)ج قاؿ السٓكطْ فْ الهٌز

لهغالبة" كالجهٍكر لـ ٓكجب الفتح فْ حمقْ العٓف فْ غٓر الهغالبة لٓكجبٍا فْ الهغالبة. كالهختار فْ قياس 
ًٚ، فػإذا سػهع فٍٓػا غٓػر الضػـ فػْ عػٓف الهضػارع أخػذ بػً،  الصحيح هف أفعاؿ الهغالبػة، أف ٓؤخػذ بالسػهاع أك

ػػػك ا لضػػػػـ، سػػػػكاء أكػػػػاف حمقػػػْ العػػػػٓف أـ لػػػػـ يكػػػػف، كقػػػد أخػػػػذ بٍػػػػذا جهاعػػػػة. كأضػػػٓف إليػػػػً قيػػػػاس الهغالبػػػػة ٌك
 .(280-278)ص دراسات فْ الىحك ،الزعبٛكؼ 

 (.3/472التسٍٓل )ج شرح هالؾ، ابف (1)
 .(4/68)ج الكتاب سٓبكيً، (2)
 . (يقكلكف )( فْ )ـ(: 3)
ًٛ عػػف  –اًّٚ عمػػِ الهغالبػػة ( اٖهػػكر التػػْ تكجػػب ضػػـ العػػٓف فػػْ الهضػػارع َضػػهًّا قياسػػيًّا، كهىٍػػا أف يكػػكف د4) ىقػػ

ًُ: أك داًّٚ عمػػػِ الهغالبػػػة ... "يقتضػػػْ أف بػػػاب الهغالبػػػة قياسػػػْ؛ كلػػػيس  -القػػػاهكس التعمٓػػػق عمػػػِ ذلػػػؾ: "َقْكُلػػػ
ٌػ(؛ حٓث قاؿ: "كاعمـ أّف بػاب الهغالبػة لػيس قياسػيًّا بحٓػث ٓجػكز 686كذلؾ، كها ٓدؿ عميً عبارة الرضْ)ت

سػٓبكيً: "كلػيس فػْ كػل شػْء يكػكف ٌػذا، أٚ تػرػ أىػؾ ٚ تقػكؿ: )ىػازعىْ ىقل كل لغة إلِ ٌذا البػاب؛ قػاؿ: 
ػْ )الػزاؼ(، لٛسػتغىاء عىػً بغمبتػً، ككػذا غٓػري، بػل ىقػكؿ: ٌػذا البػاب هسػهكع  فىزعتً أىِزعً(؟ بضـ العٓف، ٌك

 .(2/173)ج الّىحك الكافْ ،كثٓر. عباس حسف
 .(2/99)ج ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل (5)
اس فػْ هضػػارع أفعػاؿ الهغالبػػة: إذا كػاف الفعػػل جاريػًا بػٓف اثىػػٓف كغمػب أحػػدٌها فيػً أخػػر، أحمػت بػػاب ( القيػ6)

الهفاعمػػة فيػػً إلػػِ بػػاب ىصػػر، كلػػك كػػاف فػػْ اٖصػػل هػػف غٓػػر ٌػػذا البػػاب فضػػههت عػػٓف هضػػارعً، ٌػػذا ٌػػك 
ْ اٖصػل هػف بػاب فأىت تقكؿ شاتهتً فشتهتً أشتهً بضـ عٓف الهضارع، ها داـ لمهغالبة، كالشػتـ فػ الغالب.

 .(277)ص دراسات فْ الىحك ،ضرب. الزعبٛكؼ 
 . (هف باب التعجب)( فْ )ـ(: 7)
 .   (ىقمً)( فْ )ـ(: 8)
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ّىها، (2) قائمتً(. قاؿ ذلؾ: سٓبكيً عىً بػ)ها أشدّ  (1)ستغىاء قاـ دلٌٓل خاص  فْ ٌذي  (3)قاؿ: كا 
ـْ  ٍُ ًُ َكُثَر استعهاُل ى ها قاـ (4)الهكاضع ٌك أى  ٌذا الهعىِ، كلـ َِٓرْد عىٍـ فيً ِهْثُل ذلؾ، كا 

كرد فْ (5)
ًُ فْ ٌذا الهكضِع الَخاّصِ ُهط َرٌح. اىتٍِ. (6)هكضعً ًُ؛ فدؿ  ذلؾ عمِ أى   َغَمَبُت

  ً ل  ت  ب ي اى  (7)ق و  ِهُٓر عائٌد إلِ الَغَمَبِة، ِبَتْأِكيِل الَهْذُككِر،   ؛ً [: ]وأرد  أؼ: َبَياَف َكْكِىَؾ غالًبا؛ فالض 
 أك َكْكِىَؾ َغالًبا. ض. 

]  ً ي ى  ً : ]ف ت ب  ل  ًُ( ِهَف الهاضْ، كعمِ  ق و  ًِ عمِ )َفَعْمُت َْكَلِ أْف َيُقكَؿ: َتْبِىي ْٖ ًِ َشٌْء. كا فْ َتْرِكِٓب
ًُ( إذا َأبْ  ـْ َيُكِف الِفْعِل الذؼ َجاَء َبْعَد )الُهَفاَعَمِة( ِهْف َباِب الِفْعِل بػ)َفَعَل( )َأْفُعُم ْف َل ًُ ِهَف الُهَضاِرِع، َكاِ  َت َىْٓ

ا فْ الغابرِ  ٍَ ؛ ِلَكْثَرِة َهِجِْء الِفْعِل ِبَهْعَىِ الُهَغاَلَبِة ِهْف ٌذا الباِب، (8)ِبَفْتِح الَعِْٓف فْ الهاضْ، كَضهِّ
(9)الكثر كالقهر فْ الَغَمَبِة، فْ الكبرىحك: الكبر ك 

                                                           

 ( )استغىاء عىً بها أشّد قابمتً. قاؿ ذلؾ: سٓبكيً(، ساقط فْ )ـ(، ك)ط(.1)
 .(4/99)ج الكتاب ،سٓبكيً (2)
 ( )قاؿ( ساقط فْ  )ؾ(.3)
 .(استعهالً)( فْ )ط(: 4)
 ( )قاـ(، ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.   5)
 .   (هكضع)( فْ )ـ(: 6)
: ]ثـ خصكا هف أبكابً[.7) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ػػْ )ابػػف جهاعػػة( هػػع الهضػػارع )الغػػابر(، كهػػا ىعرفػػً عػػف الغػػابر أىػػً 8) ( قػػد تسػػأُؿ كتقػػكؿ: كٓػػف اسػػتخدـ الُهحشِّ

ٌػػػػ(: الغػػػابر: 231ٌػػػػ( عػػػف ابػػػف اٖعرابػػػْ)ت291)تلمهاضػػػْ؟ إّف )الغػػػابر( هػػػف اٖضػػػداد؛ فقػػػد ىقػػػل ثعمػػػب
ػػػػكَرِة. يحتهػػػػُل الػػػػكجٍٓف؛ قػػػػاَؿ  الهاضػػػػْ، كالغػػػػابر: البػػػػاقْ. قػػػػاؿ: ككػػػػاف الىبػػػػْ ملسو هيلع هللا ىلص َيْحػػػػَدُر فيهػػػػا َغَبػػػػَر ِهػػػػَف السُّ

رؼ)ت غابَر ٌػ(: كالهعركؼ فْ كٛـ العرب أّف الغابَر: الباقْ، كقد قاؿ غٓر كاحد هف اٖئهة: إّف ال370اٌٖز
َْضػػَداِد. اىظػػر: 606يكػػكُف بهعىػػِ الهاضػػْ. كذكػػري ابػػف اٖثٓػػر)ت ْٖ ػػرؼ: إى ػػً ِهػػَف ا ٌػػػ( هعتهػػًدا عمػػِ كػػٛـ اٌٖز

رؼ، تٍذٓب المغة  .(3/337)ج الىٍاية فْ غريب الحدٓث كاٖثر (، كابف اٖثٓر،8/123)ج اٌٖز
، فٍػػػك َكبٓػػػٌر كُكبػػػاٌر. فػػػإذا 9) ـَ أفػػػرط قٓػػػل: ُكب ػػػاٌر بالتشػػػدٓد. إْف كػػػاَف ِلمُهَغاَلَبػػػِة فػػػِإف  ( َكُبػػػَر بالضػػػـ َيْكُبػػػُر؛ أؼ: َعُظػػػ

ًُ(، ك)كػػػػاَبَرِىْ فَكَبرتُػػػػً َأكُبػػػػُرُي(،  ـّ العػػػػٓف، ىحػػػػك: )َضػػػػاَرَبِىْ فَضػػػػَربُتً َأضػػػػُرُب ًُ أبػػػػًدا عمِ)َيْفُعػػػػُل( بضػػػػ ُهضػػػػاِرَع
رؼ، الصػحاح رؼ، الجػٌك ًُ(. اىظػر: الجػٌك عصػفكر، الههتػع فػْ ، كابػف (2/801)ج ك)فاَضَمِىْ فَفَضمُتً َأفُضػُم

 .(119)صالتصريف 
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 .( 2)كالِقهار (1)كالكثرة

                                                           

ًُ(، ك)كػػاَثَرِىْ فكثرتػػً َأْكثُػػُرُي(، كهػػف  -بضػػـ العػػٓف-َيْفُعػػل  -بفػػتح العػػٓف-( فَعػػل 1) ًُ َأْكُرُهػػ ىحػػك: )كػػاَرَهِىْ َفَكَرْهتُػػ
ّـِ: ِهػَف الَهػ ػ ًُ فػْ الكثػرة. ك)الُكْثػُر(: بالض  ًُ(؛ أؼ: َغَمْبتُػ اِؿ الَكثٓػُر. كُيَقػاُؿ: أفعاؿ الهغالبػة: ىحػك: )كػاثرىْ َفَكَثْرتُػ

ًُ ُقػل  ٚك ُكْثػٌر(. كُيَقػاُؿ: الحهػػُد ِ عمػِ الُقػلِّ كالُكْثػِر، كالِقػلِّ كالِكْثػػِر. كالكثػرة: ىقػيض القمػة. ٚك تقػل: ال ِكثػػرة )َهاُلػ
ػػـ َكثٓػػركَف. كأْكثَػػَر الر   جػػُل؛ أؼ: َكثُػػَر بالكسػػر؛ فإى ٍػػا ُلَغػػٌة َردٓئػػٌة. كقػػد َكثُػػَر الشػػْء؛ فٍػػك كثٓػػر. كقػػكـٌ َكثٓػػٌر، ٌك

رؼ، الصػػحاح رؼ، الجػػٌك ًُ. اىظػػر: الجػػٌك ، (1/240ركػػف الػػدٓف، شػػرح الشػػافية )جك ، (803 -2/802)ج َهاُلػػ
 .(3/78)ج عمِ شرح اٖشهكىْ، ٖلفية ابف هالؾ حاشية الصباف الصبافك 

ًُ َفقَ 2) ًُ أْقُهػػُرُي بالضػػـ َقْهػػرًا، إذا فاخرتػػً فيػػً ( َقَهػػْرُت الرجػػل أْقِهػػُرُي بالكسػػر َقْهػػرًا، إذا ٚعْبتَػػً فيػػً فغمْبتػػً. كقاَهْرتُػػ َهْرتُػػ
ػػل فػػْ ٌػػذي الهسػػألة ابػػف عصػػفكر)ت ػػا 669فغمبتػػً. كخٓػػر هػػف فص  ٌػػػ(: فػػْ هسػػألة: ]الهضػػارع الثٛثػػْ[: كأه 

الهضارعات فالَهِقيس هىٍا أف ٓجَْء هضارُع )َفُعَل( أبًدا عمِ )َيْفُعُل( بضـّ )العٓف( كالهاضْ، ىحك: )َظُرَؼ 
كَشػػُرَؼ َيشػػُرُؼ(. كهضػػارُع )َفِعػػَل( عمػػِ )َيْفَعػػُل( بفػػتح )العػػٓف(، ىحػػك: )َشػػِرَب يشػػَرُب، كَحػػِذَر يحػػَذُر(.  َيظػػُرُؼ،

ـّ  ك)َفَعػػَل( ٚ ٓخمػػك أف يكػػكف لمُهغاَلبػػة، أك ٚ يكػػكف. فػػإف كػػاف لمهغالبػػة فػػِإف  هضػػارعً أبػػًدا عمػػِ )َيْفُعػػُل( بضػػ
،ًُ ًُ(. ٌػذا هػا لػـ يكػف  )العٓف(، ىحك: )َضاَرَبِىْ فَضَربُتً َأضُرُب ًُ َأفُضػُم ككاَبَرِىْ فَكَبرُتً َأكُبُرُي، كفاَضَمِىْ فَفَضمُت

هعتػػل  )العػػٓف( أك )الػػٛـ( بػػػ)الياء(، أك هعتػػل  )الفػػاء( ب)الػػكاك(. فػػِإْف كػػاف كػػذلؾ لػػـز الهضػػارُع )َيْفِعػػُل( بكسػػر 
، كسػآََرىْ فِسػرُتً  ًِ ًُ َأرِهيػ ػٓر، ككاَعػَدىْ فَكَعدتُػً )العٓف(، ىحك قكلؾ: )راهاىْ فَرَهُٓت َأِسػُٓرُي(؛ أؼ: َغَمْبتُػً فػْ الس 

)ت ُّْ : ٌػػػ( أىػػً ٓجػػْء عمػػِ )َأْفَعػػُل( بفػػتح )العػػٓف(، ِإذا كػػاف عٓىػػً حػػرؼ حمػػق، ىحػػك189أَِعػػُدُي. كزعػػـ الكسػػائ
ًُ َأفَخُرُي(. فِإْف لـ يكف لمهغالبة فٛ ٓخمك أف يككف ُهعتل  )الفاء( بػػ)الكاك(، أ ك هعتػّل )العػٓف( أك )فاَخَرىْ ففَخرُت

ًفا، أك غٓػػر ذلػػؾ: فػػِإْف كػػاف ُهعتػػل  )الفػػاء( بػػػ)الكاك( فػػِإف  هضػػارعً أبػػًدا  ـ( بػػػ)الياء( أك بػػػ)الكاك(، أك ُهضػػع  ّٛ )الػػ
عمِ )َيْفِعُل( بكسر )العٓف(، ىحك: )َكَعَد َيِعُد، كَكَزَف َِٓزُف(. كُتحذؼ )الػكاك( لكقكعٍػا بػٓف )يػاء( ك)كسػرة( فػْ: 

ـ( بػػ)الكاك( كػاف الهضػارع أبػًدا عمػِ )َيِعد(، ث ّٛ ـّ ُتحهل فْ: )أَِعُد كَىِعُد كَتِعُد(. فِإْف كػاَف ُهعتػل  )العػٓف( أك )الػ
ـ( ّٛ ف كػػػاف هعتػػػل  )العػػػٓف( أك )الػػػ ِـّ )العػػػٓف(، ىحػػػك: )َغػػػزا َيغػػػُزك، كقػػػاَؿ َيُقػػػكُؿ(. كاِ  بػػػػ)الياء( فػػػِإف   )َيْفُعػػػُل( بضػػػ

ًفا فػٛ ٓخمػك  الهضارع هىً أبػًدا عمػِ )َيْفُعػُل( ف كػاف هضػع  بكسػر )العػٓف(، ىحػك: )َرَهػِ َٓرِهػْ، كبػاَع َِٓبيػُع(. كاِ 
ًُ أبػًدا ٓجػُْء عمػػِ )َيْفِعػُل( بكسػر )العػػٓف(،  . فػِإْف كػاف غٓػػَر ُهتعػدٍّ فػِإف  ُهضػػارَع ًيا أك غٓػَر ُهتعػػدٍّ أف يكػكف ُهتعػدِّ

ْف كػػاف هتعػػدِّ  ، كَشػػذ  الشػػُْء َيِشػػذُّ(. كاِ  ـّ )العػػٓف(، ىحػػك: )َفػػر  َيِفػػرُّ ًُ أبػػًدا ٓجػػْء عمػػِ )َيفُعػػُل( بضػػ ًيا فػػِإف هضػػارَع
ًُ( حػرؼ حمػق، َأك ٚ  ًُ( أك )عُٓىػ ُي(. فػِإف كػاف غٓػر ذلػؾ فػٛ ٓخمػك أْف تكػكف )ُٚهػ ُي َيُشػدُّ ُي، كَشػد  ُي َُٓردُّ ىحك: )َرد 

ًُ أبػػًدا عمػػِ )َيْفَعػػُل( بفػػتح )العػػٓف(، ىحػػك: )َقػػرَ  َع َيقػػَرُع، كَفغػػَر َيفَغػػُر، كزَأَر يكػػكف. فػػِإْف كػػاف كػػذلؾ فػػِإف  هضػػارَع
ْف لػـ يكػف كػذلؾ فػِإف  هضػارعً أبػًدا يحػُْء عمػِ: )َيْفِعػُل(، ك)َيْفُعػُل( بكسػر )العػٓف(، كضػّهٍا، ىحػك:  َٓزَأُر(. كاِ 

َيعِكُف  )َضَرَب َيضِرُب، كَقَتَل َيقُتُل، كَجَمَس َٓجِمُس، كَقَعَد َيقُعُد(. كقد ٓجتهعاف فْ الفعل الكاحد، ىحك: )َعَكفَ 
ٚ  أحدٌها. كأه ا الهزيد عمِ ذلؾ فِإّىػؾ ِإذا أردت الهضػارع  ها جائزاف، ُسِهعا لمكمهة أك لـ ُيسهع ِإ كيَعُكُف(. ٌك
لً ٌهزُة كصٍل، أك تاٌء زاِئدٌة، أك ٚ يكػكف كػذلؾ. فػِإف كػاف كػذلؾ فػِإف  الهضػارع هىػً  فٛ ٓخمك أف تككف فْ َأك 

ٚ  أى ؾ  تزيد حرؼ الهضػارعة هفتكًحػا كتكِسػُر هػا قبػل أخػر، فيهػا أّكلػً ٌهػزُة كصػٍل، كتزيػد بهىزلة الهاضْ. ِإ
 =فيهػػػا أّكلػػػً التػػػاء، فتقػػػكؿ: )اىَطَمػػػَق َٓىَطِمػػػُق، كاسػػػَتخَرَج َيسػػػَتخِرُج، كَتغاَفػػػل حػػػرؼ الهضػػػارعة هفتكًحػػػا ٚ غٓػػػُر،
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ً : ]عمى ف ع ل [ ل  الَحاِصُل أف  الُهَغاَلَبَة إذا َثَبَتْت ِهِف الَهاِضْ َْٓىِبِغْ أْف َيُككَف عمِ )َفَعَل(  ق و 
ذا َثَبَتْت ِهَف الُهَضاِرِع َْٓىَبِغْ أْف َيُككَف عمِ )َيْفُعلُ  ّـِ. ِبالَفْتِح، كا   ( ِبالض 

وا[ ـ  خ ص  ً : ]ث  ل  دِّ ؛ ق و  ًِ َهْضُهكًها بالر  كا ِهْف َأْبَكاِب )َفَعَل( ها كاَف َعُْٓف ُهَضاِرِع ـ  َخصُّ أْؼ: ُث
ًِ تَ  ِه ًِ َعاِئٌد إلِ )ها( ِلَتَقدُّ دِّ إلي ، ٚ إلِ )َيْفِعُل( ِباْلَكْسِر، أك )َيْفَعُل( ِبالَفْتِح؛ َفَضِهُٓر بالر  ًِ  ْقِدًٓرا. إلي

ه وًها[ ً  ه ض  ار ع  اف  ع ي ف  ه ض  ً  ه ا ك  دّ  إ ل ي  ً  ب الر  و اب  وا ه ف  أ ب  ـ  خ ص  ً : ]ث  ل  ِهُٓر فْ  ق و  الض 
ًِ َهْفُعكًٚ  ًِ ُرْتَبًة؛ ِلَكْكِى ِه َر َلْفًظا؛ ِلَتَقدُّ ْف َتَأخ  ًِ ِلػ)َفَعَل( ِباْلَفْتِح، كفْ )إليً( لػ)ها( كا  كا(، هُ َأْبَكاِب َسر ًحا لػ)َخصُّ

ـُ عمِ الُهَقٓ ِد ِبالَحْرؼِ  ًُ الت َقدُّ كالَهْفُعكُؿ الُهَسر ُح ُرْتَبُت
(1). 

  ً ل  ً  (2)ق و  دّ  إ ل ي   أؼ: ِبَردِّ الِفِعِل الذؼ جاَء َبْعَد )الُهَفاَعَمِة(. ض. ؛ [(3): ]ب الر 

                                                                                                                                                                     

ف كاف غٓر ذلؾ َفَعمػَت فيػً هػا ف َٓتغاَفُل،= ُع(. كاِ  َع ََٓتَشج  ُـّ كَتَشج  ٚ  أىػؾ تضػ ِلػً ٌهػزُة كصػٍل. ِإ عمػَت فيهػا فػْ أك 
حرؼ الهضارعة، فتقكؿ: )َسمَقِ ُيَسػمِقْ، كَجمَبػَب َُٓجمِبػُب، كَأكػَرـَ ُيكػِرـُ، كَضػر َب ُيَضػرُِّب، كضػاَرَب ُيضػاِرُب(. 

ـُ، كَحِسػ َب َيحِسػُب، كَكِهػَق كَشذ  هف )َفِعَل( شْء، فجاء هضارعً عمِ )َيْفِعُل( بكسر )العٓف(، ىحك: )َىِعػـ َٓػىِع
ـُ، كَكِحػَر َيِحػُر، كَكِغػَر صػدُري َيِغػُر،  ـَ َيِغػ ـُ، كَكِغػ ـَ َيِع َْ َِٓمْ، كَكِرَع َِٓرُع، كَكِع كَكِثػَق َِٓثػُق، َيِهُق، كَكِرَث َِٓرُث، كَكِل

ىػػُد َٓػػِرؼ، كَكِطػػئ َيَطػػُأ، كَكِسػػَع َيَسػػُع(. كالػػدلُٓل عمػػِ أف  )َيطػػ ُأ كَيَسػػُع( فػػْ اٖصػػل ِإى هػػا ٌػػك كَكِفػػَق َيِفػػُق، كَكِرَؼ الز 
ـ( حرَؼ حمق، َحذُؼ )الكاك( هىٍها. كلػـ ُيعتَػد  بالفتحػة؛ لككىٍػا  ّٛ )َْٓكِطُئ كَيْكِسُع(، ثـّ ُفِتحت )العٓف( لككف )ال

شْء،  -أيًضا–عارضًة. كلك كاىت َأصمي ًة لـ ُتحَذِؼ )الكاك(؛، كها لـ ُتحذؼ هف: )َٓكَجُل كَيكَحُل(. كَشذ  هىً 
ـُ، كَفِضػَل َيفُضػُل، كَحِضػَر َيحُضػُر، كِهػت  َتُهػكُت( فػْ لغػة  ـَ َٓػىُع ػك:) َىِعػ ـّ )العػٓف(، ٌك فجاء عمػِ )َيْفُعػُل( بضػ

هػف )َفَعػَل( الػذؼ )فػاؤي( )كاك( لفظػة كاحػدة، فجػاء هضػارعٍا  -أيًضػا–هف َيكِسػُر الهػيـ، ك)ِدْهػَت تَػُدكـُ(. كَشػذ  
ػػػْ: )كَ  ـّ )العػػػٓف(. ٌك ـّ ٌىػػػا شػػػاذًّا عمػػػِ )َيْفُعػػػُل( بضػػػ َجػػػَد َُٓجػػػُد(. كأصػػػمً )َْٓكُجػػػُد(، فُحػػػِذفت )الػػػكاك(؛ لكػػػكف الضػػػ

 كاٖصل الكسر، فُحذفت )الكاك( كها ُحذفت هع الكسرة. كعمِ ذلؾ قكلً:
كاِدَؼ ٚ َُٓجْدَف َغِميٛ  َلك ِشئِت َقد َىَقَع الُفؤاُد ِبَشربٍة ... َتَدُع الص 

ػػك: )َقَمػػِ َيقَمػػِ، شػػْء ِهػػْف )َفَعػػَل( الهع -أيًضػػا–كَشػػذ   ـ(، فجػػاء هضػػارعً عمػػِ )َيْفَعػػُل( بفػػتح )العػػٓف(، ٌك ّٛ تػػّل )الػػ
ـ( شػػْء، فجػػاء هضػػارعً  -أيًضػػا–كَعثَػػِ َيعثَػػِ، كَجَبػػِ َٓجَبػػِ، كَأَبػػِ يػػأَبِ(. كَشػػذ   ّٛ ِهػػْف )َفَعػػَل( الصػػحيح )الػػ

ػك: )َقػَىَط َيقػَىُط، كَرَكػَف َٓػرَكُف(. كَشػذ   ِهػْف )َفَعػَل( الهضػاعف الهتعػّدؼ  -أيًضػا– عمِ )َيْفَعػُل( بفػتح )العػٓف(، ٌك
ٍِرٌُّػػا، كَعم ػػػً َيِعمُّػػً، كَحػػػب  الشػػػَْء  ٌَػػػر  الكػػػأَس َٓ ػػك: ) شػػْء، فجػػػاء هضػػارعً عمػػػِ )َيْفِعػػػُل( بكسػػر )العػػػٓف(، ٌك

ًُ(. اىظػػر: الخمٓػػل، العػػٓف رؼ، الصػػحاح(5/161)ج َيِحبُّػػ ، كابػػف عصػػفكر، الههتػػع فػػْ (2/799)ج ، كالجػػٌك
 .(119)صالتصريف 

 ( )فْ( )ط(: ِبالَحْرِؼ )فْ(.1)
ىها فعمكا كذلؾ[.2) : ]كا  ًِ   ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(217اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
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ذ ا الب و اق ي[ ً : ]وك  ل  ًُ(، ٚك )َأْكُرُهَؾ(، كَلِكى َها )َأْكَرْهُتَها ؛ أْؼ: َُٓجكُز أْف َٚ َيكُ ق و  كَف )َأْكَرْهُت
َرُكَها( إلِ آِخِرِي.   َغْٓ

] ذ ل ؾ  ى ه ا ف ع م وا ك  ً : ]وا  ل  َف  الػ)َفَعَل( بهعىِ  ؛ق و  ؛ ِٖ ـّ كا إَلِ )َفَعَل( )َيْفُعُل( بالض  أْؼ: َردُّ
كالكثِر، كالقهِر(؛ َفَىَقُمكا ِهْف ، جاَء َكِثًٓرا ِهْف ٌذا الَباِب، كػ)الكبرِ  )الُهَغاَلَبِة(؛ أْؼ: الُهْسَىِد إلِ الَغاِلِب َقدْ 

ًُ؛ ِلَُٓدؿ  َذِلَؾ الَباُب عمِ الُهَراِد ِهَف الَغَمَبِة الَهكْ  ًِ َكَها اْسَتْعَهُمكا َها جاَء ِهْى ًُ َغِْٓر َذِلَؾ الَباِب إلي  ُضكِع َل
ٍِ 27/ؽ ـُ الَهْذُككِر؛ قاَؿ فْ الَقاُهكسِ ب/ َكَها َُٓدؿُّ عمِ اْسِتْعَهاِل

: )كَكِبَر َكَفِرَح، ِكَبًرا َكِعَىٍب. كَهْكِبٌر (1) 
. كَكَبَرُي ِبَسَىٍة: َكَىَصَر((2)َكَهْىِزؿٍ  فِّ ، كقَ  (.3): َطَعَف فْ السِّ ًِ : -كُتْكَسرُ  –: )اْلَكْثَرُة -أيًضا –اَؿ َزاَد َعِمي

ٌُـْ (4)َىِقيُض الِقم ِة. ـْ فْ الَكْثَرِة َفَغَمُبك ٌُ : َغاَلُبك ـْ ٌُ ـْ َفَكَثُرك ٌُ ك)َكاَثُرك
. كَقاَؿ: ك)َقاَهَرُي ُهَقاَهَرًة، كِقَهاًرا؛ (5)

ًُ(سَكَىَصَرُي: رَ (6)َفَقَهَريُ  ًُ؛ َفَغمَب َى ٌَ  اىتٍِ. (.7) ا
  ً ل  , أو  ي ائ ييا: ](8)ق و  : و ع د  و  , ى ح  اف  ييا ك  ر   (,9)و او  : ي س  و  ى ح 

ِف  [(10) ًِ َتْعِهيـٌ؛ ِلَقْكؿِ الُهَصىِّ  في
ٚ  باَب )َكَعْدَت( ِبَقِريَىٍة.   إ

                                                           

 .(1/468)ج ( فصل الكاؼ، )كب(. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط1)
 .   (كهقكؿ)( فْ )ـ(: 2)
 .   (كقصر)( فْ )ـ(: 3)
 ـ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.   ( )ككها ترد4ٌ)
ـ(. سػػاقط فػػْ )ط(. اىظػػر: الفٓركزأبػػادؼ، القػػاهكس الهحػػيط5) ـ فػػْ الكثػػرة فغمبػػٌك ـ غػػالبٌك ـ فكثػػرٌك  ( )ككػػاثرٌك

 .(1/468)ج
 .(فقهًرا)( فْ )ط(: 6)
 .(1/465)ج ( اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط7)
 .(218اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
 .(كيائيًّا)( فْ )ط(: 9)
ًُ، أِعػػػُدُي(، َأك )يائًيػػػا(، َىْحػػػك: )َيَسػػػَر(؛ َفُيَقػػػاُؿ:10)  ( ُهْعتَػػػل  )اْلَفػػػاِء(، )كاكًيػػػا( َكػػػاَف، َىْحػػػك: )َكَعػػػَد، كاعػػػدىْ؛ فكعدتُػػػ

ؼُ  َٛ ْمػػَزـَ ِخػػ َٓ  ٛ ّـِ؛ ِلػػَئ ػػ ًُ َٚ ُْٓىَقػػُل ِإَلػػِ )َيْفُعػػُل( ِبالض  ًُ َأْيِسػػُرُي(؛ َفِإى ػػ ًُ ِهثَػػاٌؿ  )َياَسػػَرِىْ؛ َفَيَسػػْرُت ٍِـ؛ ِإْذ لػػـ َِٓجػػْئ ِهْىػػ ُلَغػػِت
 ًُ ـِ اليػػائٓٓف؛ َفِإى ػػ  ٛ ًُ َُٓكاِعػػُدِىْ أَِعػػُدُي(. َكُهْعتَػػلُّ العػػِٓف َأك الػػ  َٚ ُْٓىقػػُل ِإَلػػِ َهْضػػُهكـُ اْلعػػِٓف؛ َفُيَقػػاُؿ: )كاعػػدىْ َفَكَعْدتُػػ

ّـِ، َبػػْل َْٓبَقػػِ عمػػِ اْلَكْسػػِر. ُيَقػػاؿ: )َبػػاَيَعىِ  ػػ ًُ، ََٓراَهػػاِىْ، )َيْفُعػػُل( ِبالض  ًُ(، ك)راهػػاىْ؛ َفَرَهْٓتُػػ ًُ، ُٓبػػاِيُعِىْ َأِبيُعػػ ْ؛ َفِبْعتُػػ
َى ػػؾ َلػػك ضػػههت )عٓىػػً( ٚىقمػػ ّـِ؛ ِٖ ػػ ـْ َِٓجػػْئ أجػػكَؼ، َكَٚ َىاِقًصػػا، هثػػل: )َيػػْأَبِ( ِهػػْف )َيْفُعػػُل( ِبالض  (؛ ِإْذ َلػػ ًِ ب َأْرِهيػػ

ْمَتِبُس ِبَذَكاِت )اْلَكاِك( ىكػرؼ، دسػتكر ك ، (218) . اىظر: شػآٌف، هجهكعػة الشػافية، الجػاربردؼ)اْلَياُء( )كاًكا(؛ َفَٓ
 .(3/208)جالعمهاء 
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ي أ ت ي[ : ]ف يه ا س   ً ل  ـْ َيُضهُّكا فْ الِهَثاؿِ  ق و  َشاَرَة  كَل ِ٘ ِّْ ا ـِ الياِئ لِ ُهْعَتلِّ الَعِْٓف أِك ال ٛ ًِ كا  لي كا 
ـِ.  اِبِط الُهَتَقدِّ  ِبُهْمَزـِ الَكْسِر فْ الض 

  ً ل  [؛(1)ق و  ه وـ  الع ي ف  ث اؿ  ه ض  ً  ه  ى  ي  ه  ـْ  : ]إذا لـ ي ج  ـْ َِٓجْئ ِهْف ُهْعَتلِّ )الَفاِء(، أك َل أؼ: َل
َْكَلِ أْف َٚ َيُككَف َلْفَظٌة َِٓجْئ ِهْف )َيْفُعُل( هِ  ْٖ اِبِر(، كا َدًة ِلَهَثاٍؿ كػ)اٖهِس الد  َثاٌؿ َهْضُهكـُ الَعِْٓف ِصَفًة ُهَؤكِّ

ًُ َهْكجُكَدًة َكَها فْ َبْعِض الىَُّسِخ. ض.   ِهْى
:] ً ً : ]ف ي قاؿ : ب اي ع ى ي ف ب ع ت  ل  َْٖصُل: بِ  ق و  ٌَُك ِبَكْسِر الَباِء. كا  ًُ ًُ( َفِبْعُت َك عمِ )َفَعْمُت ٍُ ًُ؛ َف يْعُت

 تقدًٓرا. 
] ٌ ر ي  و  ه ل  الج  م ى ٌذا ح  ً : ]وع  ل  ًُ( إذا ُكْىُت َأْبَكِ قاؿ فْ الّصَحاحِ  ق و  ُت ًُ َفَبَكْٓ ُت : ُيَقاُؿ: )َباَكْٓ

ًُ. قاؿ الشاعرهِ   : (2)ْى
ةٍ  ػػػػػػػف  اس  ػػػػػػػت  ب ك  س  ػػػػػػػه س  ط ال ع ػػػػػػػة  ل ي   الش 

    
 
 
 

ػػػػلِ  (3)َتْبِكػػػػْ  ػػػػر ا َعَمْيػػػػَؾ ُىُجػػػػكـَ ال مْٓ ه  والق 
(4) 

 

ـٌ (5)كفْ الَقاُهكسِ  ٌْ َكاَيَة: َك : كَقْكُؿ َجِريرٍ (6): أف  ٌذِي الرِّ ًِ  : (7) ؛ في

                                                           

: ]فيقاؿ: بايعىْ فبعتً[.1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
، كالهبػرد، الكاهػل فػْ المغػة (786)ص دٓػكاف جريػر ،ٌػػ(. اىظػر: جريػر110( البٓت هف ]البسػيط[، لػػجرير)ت2)

 .(1/597)ج دريد، جهٍرة المغة، كابف (2/202)ج كاٖدب
ِ هغمكبة بالبكاء فإّف الشهس غمبت 3) ( حكِ الجاربردؼ: )عمِ أف  )تبكْ( لمهغالبة، ك)ىجكـَ المٓل( هفعكلة، ٌك

الىجكـَ بكثرة البكاء، ثـ حكِ قكلٓف آخريف: أحدٌها: ىصب الىجـك بػ)كاسفة(، ثاىٍٓهػا: ىصػبٍا عمػِ الهفعػكؿ 
، كشػػػآٌف، هجهكعػػػة الشػػػافية، (4/26)ج هعىػػػِ )هػػػع(. الرضػػػْ، شػػػرح الشػػػافيةهعػػػً، بتقػػػدٓر الػػػكاك( التػػػْ ب

 .(220)ص الجاربردؼ
 ( فْ )ؾ(، ك)ـ(: )كالقهر(.4)
 .(219اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 5)
رؼ، فغٓػر الركايػة بقكلػً: فالشػهس 817( ذكر الفٓركزأبادؼ)ت6) ػـ الجػٌك ٌػ(: كاسفة لهكتػؾ؛ أؼ: تبكػْ أبػًدا، كٌك

 .(1/849)ج ليست بكاسفة، كتكمف لهعىاي. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيططالعة، 
ػػل 110( َجريػػر)ت7) ّْ الٓربػػكعْ، هػػف تهػػيـ: أشػػعر ٌأ ـ فمػػ -ككػاف ٌّجػػاءًا هػّرا  -عصػري. كلػد كهػػات فػْ اليهاهػػة. كعػاش عهػػري كمػً ٓىاضػل شػػعراء زهىػً كيسػػاجمٍـ ٌػػػ(: جريػػر بػػف عطيػػة بػػف حذيفػػة الَخَطفػػْ بػػف بػػدر الكمبػػ

ػػػك هػػف أغػػػزؿ الىػػػاس شػػػعًرا. كقػػػد جهعػػػت )ىقائضػػػً هػػػع  ٓثبػػت أهاهػػػً غٓػػػر الفػػػرزدؽ كاٖخطػػػل. كػػػاف عفيًفػػػا، ٌك
ا، ككػػاف يكىػػِ  ـ كثٓػػرة جػػدًّ الفػػرزدؽ( فػػْ ثٛثػػة أجػػزاء، ك)دٓػػكاف شػػعري( فػػْ جػػزأٓف. كأخبػػاري هػػع الشػػعراء كغٓػػٌر

، (4/590)ج سػػٓر أعػػٛـ الىػػبٛء، كالػػذٌبْ، (1/321بػػػ)أبْ َحػػْزَرة(. اىظػػر: ابػػف خمكػػاف، كفيػػات اٖعيػػاف )ج
 .(2/119)ج  كالزركمْ، اٖعٛـ
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َْٓرِثْ ُعَهَر ْبَف َعْبِد الَعِزيزِ 
 (1) : 

ػػػػػػػت  ب ط ال ع ػػػػػػػةٍ  س  ة  ل ي  ػػػػػػػف  اس  ػػػػػػػه س  ك   ف الش 
    
 
 
 

ػػػػوـ  ال    ػػػػؾ  ى ج  م ي  ك ػػػػي ع  ػػػػل  والقهػػػػر ات ب   (2)مي 
 

ـَ أْؼ: َكاِسَفٌة  ٌَِرؼُّ  (3)ِبَهْكِتَؾ َتْبِكْ َأَبًدا، َكَكٌِ :  (4) الَجْك ًِ َكاَيَة ِبَقْكِل  َفَغٓ َر الرِّ
ةٍ  ف  اس  ت  ب ك  ه س  ط ال ع ة  ل ي س  الش 
(5) 

 كَتَكم َف ِلَهْعَىاُي. اىتٍِ.  

  ً ل  ذا بعيد[(6)ق و   لـ َْٓثُبْت فْ الَُّمَغِة الَفِصيَحِة. (7)أؼ: حذؼ )الكاك( التْ بهعىِ )هع( ؛: ]ٌو
ذا بعيد[ ً : ]ٌو ل  ًِ  ؛ أؼ:ق و  ًحا؛ ّٖف َحْذَؼ )كاِك( (8)هعى َٛ كِر الَهِعي ِة، كاْصِط ٍُ ـِ ُظ ؛ ِلَعَد
ًُ( ليس ِبَثاِبٍت.   )الهفعكِؿ َهَع

                                                           

ٌػ( ابف هركاف بف الحكـ اٖهػكؼ القرشػْ، أبػك حفػص: قٓػل: لػً خػاهس الخمفػاء 101( عهر بف عبد العزيز)ت1)
ا لً بٍـ. كلد كىشػأ بالهدٓىػة، ككلػْ إهارتٍػا لمكلٓػد. ثػـ اسػتكزري سػميهاف بػف عبػد الهمػؾ بالشػاـ.  ًٍ الراشدٓف تشبٓ

ٌػ فبكيع فْ هسجد دهشق. كسكف الىاس فْ أياهػً، فهىػع سػب  عمػْ 99كلْ الخٛفة بعٍد هف سميهاف سىة ك 
ػك  ُـّ ٌك ػ ًُ ِهػَف اٖهػكيٓف َيسػبكىً عمػِ الهىػابر( كلػـ تطػل هدتػً، قٓػل: ُدس  لػً السُّ َه بف أبْ طالب )ككاف َهْف َتَقد 

ًُ  بدٓر سهعاف هف أرض الهعّرة، فتكفْ بً. كهدة خٛفتً سىتاف كىصف. ككاف ُْٓدَعِ: )أشجُّ بىْ ُأهّية( َرَهَحْت
ػػك غػػٛـ فشػػجتً. كقٓػػل: فػػْ صػػفتً: )كػػاف ىحٓػػف الجسػػـ، غػػائر العٓىػػٓف، بجبتػػً أثػػر الشػػجة، كخطػػً  داب ػػٌة ٌك

 الشٓب، أبيض، رقٓق الكجً هميًحا(. كرثاي الشريف الرضْ بقصٓدة هطمعٍا:
 ة لبكٓتؾيا ابف عبد العزيز، لك بكت العٓف ... فتِ هف أهي

 .(22/312)ج الكافْ بالكفيات ،الصفدؼك ، (4/250)ج اىظر: الذٌبْ، سٓر أعٛـ الىبٛء
 ( فْ )ؾ(: )كالقهر(.   2)
)ت3) رؼُّ ـُ الجػػٌك ػػ ٍِ ٌػػػ( فػػْ الجهٍػػرة، كعىػػد أبػػْ بكػػر 321ٌػػػ(، كقػػد كردت الركايػػة عىػػد ابػػف دريػػد)ت393( كٓػػف َٓ

ػػػرؼ)ت328اٖىبػػػارؼ)ت ػػػر، كعىػػػد اٌٖز ػػػا ابػػػف ٌػػػػ370ٌػػػػ( فػػػْ الزٌا (. صػػػحيح أىٍػػػا كردت بالركايػػػة التػػػْ ذكٌر
ـ؟! اىظػػػػػر: ابػػػػػف دريػػػػػد، جهٍػػػػػرة المغػػػػػة819جهاعػػػػػة)ت رؼ بػػػػػالٌك ، (1/597)ج ٌػػػػػػ(، كلكػػػػػف ٚ يصػػػػػف الجػػػػػٌك

ر فْ هعاىْ كمهات الىاس ،اٖىبارؼ ك  ػرؼ ، ك (1/284)ج الزٌا ػر فػْ غريػب ألفػاظ الشػافعْ ،الٍػركؼ اٌٖز  الزٌا
 .(84)ص

رؼ، الصحاح )4)  .(4/1421ج( اىظر: الجٌك
 ( فْ )ط(: )بكافية(.   5)
ذا بعٓد[.6) : ]ٌك ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 ( ىصبٍا عمِ الهفعكؿ هعً، بتقدٓر )الكاك( التْ بهعىِ )هع(، فْ قكلً: 7)
 تبكْ عميؾ ىجكـَ المٓل كالقهَرا  

 .(4/26)ج الرضْ، شرح الشافية
 ( فْ )ـ(: )هعىا(.   8)
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  ً ل  ـٍ[(1)ق و  ت ق ي ر  ه س  و غ ي  لِ  ِعَباَرُة الُهَصىِّفِ  : ]ٌو ِّْ (2) فْ َشْرِح الُهَفص  ُر  (3)، كاْسِتْثَىاُء الِكَساِئ َغْٓ
ـٍ، َٚ ِفْ الى ْقِل كَٚ ِفْ الَهْعَىِ: أه ا الى ْقُل: َفَقْد َىَقلَ  ًُ َأْفُخُرُي(، أ/ الثِّ 28/ؽ ُهْسَتِقي َقاُت: )َفاَخَرِىْ َفَفَخْرُت

، كأه ا ًِ ك َعُْٓف ها َخاَلَف ِفي ـُ (4)ٌك ٍِ ْمَزـْ فْ ِقياِس َكِٛه ًِ َأَحُد ُحُركِؼ الَحْمِق لـ َٓ فْ الَهْعَىِ َفإف  ها في
، َبلِ  ـْ ٍِ ًُ َعْف ِقياِس ُلَغِت ُـّ ُهْخِرًجا َل ّـِ حتِ َيُككَف الض  ُـّ َجِهيًعا،  الَفْتُح ُدكَف الض  ًِ الَفْتُح كالض  اْسُتْعِهَل ِفي

ـْ َيُقكُلكَف: )َدَخَل َْٓدُخلُ  ٌُ َٚ َتَرا ًِ َحْرُؼ َحْمٍق )، ك(أ َىَحَت َْٓىُحُت(؛ فٍك ُهَهاِثٌل ِلَباِب )َفَعَل( الذؼ ليَس ِفي
ـْ َيُقكُلكَف: )َفَعلَ  ٍِ فْ َكْكِى
ّـِ كالَكسِر، فإذا (5) ـ  َفإى ها اْسَتْعَهُمكا َأَحَد َيْفُعُل كَيْفِعُل( بالض  اْسَتْعَهُمكا الض 

ًِ َحْرُؼ َحْمٍق َفإى َها اْسَتْعهَ  ًُ، َفَكَذِلَؾ إذا اْسَتْعَهُمكا )َيْفِعُل( ِهه ا في ٌَُها ِقَياُس ِف  ِف اّلَذْٓ َْٖبِىَيِة الِبَىاَءْٓ ُمكا أَحَد ا
َْ ِقَياٌس؛

ٌِ ًُ ِهْف َحُْٓث الهَ (6)التْ  ْعَىِ ليَس كػ)َباِب(: )َكَعَد كَرَهِ( فْ اهتىاع )َيْفُعُل( فيً. َفَكُضَح أى 
  (.7)اىتٍت

  ً ل  ر ي [(8)ق و  م وه ٍة إلى آخ  ٍة ه ع  د  ؼ  ق اع  ال  ـ  خ  م ز  فالَحاِصُل أف  الُهَقَتَضِ َهكُجكٌد، كالَهاِىُع  : ]ي 
ـ  َْٓثُبُت فْ َحرِؼ (9)ى ْقلُ ُهْىَتٍف، أه ا الُهْقَتَضِ: َفِمُثُبكِت ٌذِي اَلقاِعَدِة، كٌِْ ال ف  الض  ِٗ ، كأه ا الَهاِىُع َف

 الَحْمِق. َتَأه ْل.

                                                           

 .(220عة الشافية )صاىظر: شآٌف، هجهك ( 1)
 .(2/110)ج اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل (2)
رؼ كجهاعػة: عم ػػق الضػػـ الػذؼ تسػػتكجبً الهغالبػػة عمػِ خمػػك الفعػػل هػف حػػرؼ حمقػػْ 3) ( هػذٌب الكسػػائْ كالجػػٌك

رؼ قػد أخػذ بهػػذٌب الكسػائ ْ فػػْ عٓىػًا أك ٚهػًا، فػػإذا كػاف الفعػل حمقيػػًا كجػب الفػتح فػػْ عػٓف هضػارعً. الجػػٌك
ػػر، : "كجػػكز الكسػػائْ فػػْ حمقػػْ العػػٓف فػػتح 2/25أعهػػاؿ الحمقػػْ، فػػْ بػػاب الهغالبػػة. قػػاؿ السػػٓكطْ فػػْ الهٌز

عػػٓف هضػػارعً، كحالػػً إذا لػػـ يكػػف لهغالبػػة" كالجهٍػػكر لػػـ ٓكجػػب الفػػتح فػػْ حمقػػْ العػػٓف فػػْ غٓػػر الهغالبػػة 
ًٚ، فػإذا سػهع فٍٓػا لٓكجبٍا فْ الهغالبة. كالهختار فْ قياس الصحيح هف أفعاؿ الهغالبة، أف ٓؤ  خذ بالسػهاع أك

ك الضـ، سكاء أكاف حمقػْ العػٓف أـ لػـ  غٓر الضـ فْ عٓف الهضارع أخذ بً، كأضٓف إليً قياس الهغالبة ٌك
 .(280-278)ص يكف، كقد أخذ بٍذا جهاعة. الزعبٛكؼ، دراسات فْ الىحك

 ( فْ )ط(: )كأف(.4)
 ( )َفَعَل( ساقط فْ )ؾ(.5)
 ( فْ )ط(: )قياسً(.6)
  ( فْ )ؾ(: )اىبتت(، كفْ )ـ(: )اىتٍِ(.    7)
: ]كأضداد اٖحزاف كفرح كجذؿ[.8) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(220( الى ْقُل إلِ )َيْفُعُل( بالضـ، كحرؼ الحمق ٚ يهىع الضـ. شآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼ )ص9)
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: )ف ع ل ([(1)]هعاىي
(2) 

ػ ز اف  ك  اد  األ ح  د  ً : ]وأض  ل  ؿ  )ق و  ذ  ِهَٓر فْ [(ف ر ح  وج  ٌَا((3)ُهْقَتَضاُي أَف الض  َْحَزافِ  (4)ك)َأْضَداِد ْٗ  ِل
ِريفُ  َفَقْط، كَكَذا َشَرحَ  ُرُي، كأََعاَد َشاِرحٌ  (5) الش  ـَ(، ككاَف (7)ِضدِّ الِعم ِة(كَهث َل لػ)لِ  -َأْيًضا –ِلْمِعَمِل (6)كَغْٓ بػ)َسِم

ًِ اْقِتَصاُر الُهَصىِّفُ  ٌََب إلي اِرِح عمِ ها َذ ٌََب إليًِ  الَحاِهُل ِلمش  بػ)َفِرَح (8)ِهَف الت ْهِثٓلِ  عمِ َها َذ
ـٍ(، ك)ُهْعَجَهٍة(: الَفَرُح.(9)كَجِذؿَ  ف( بػ)ِجي َٚ ُيَقاُؿ: )َجِذَؿ( بالكسر )َْٓجَذُؿ(؛ فٍك )َجْذ

(10). 

  ً ل  : ]ُِٓريُد َأف  ٌذي الَهَعاِىْق و 
ِرِي إلِ آِخِرِي[ (11) ًِ َأْكَثَر هىٍا ِفْ َغْٓ َرةُ  َتُككُف في َهاِئُر الُهَذك    (12)الض 

                                                           

 .(221اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 َعاىْ َ)فِعَل(:( هَ 2)

ـُ ِإْذ ُتَفادُ  َْٖسَقا َْٖضَداُد ... َشاَعْت َكَذا ا َْٖحَزاُف َكا  ِفْ َفِعَل ا
َْٖلَكافِ  ًِ َكاْلُعُٓكِب كا َْبَداِف ... َعَمْي ْٖ ِّْ ا  َكَجاَء َهْجُهكُع ُحِم

َها َُ َرْت لزىا َكَسِعٍٓد َأِد َُ ـِ  َكَقْد َأَتِ َكْسًرا َكَضهًّا عجها ... َس
َفْت  َُ َىْت ِهْف ُعْجٍب َكَعْهرٍك َخرَقا َعِج َُ ـٍ َكِزيَد ُحْهًقا ... َرِع  ِهْف َسَق

 .(2/21)ج ابف الحاجب، الشافية فْ عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية لمىيسارؼ 
 ( )فْ( ساقط فْ )ط(.3)
ٌَ 646( ىصُّ الهصىِف ابِف الحاجِب)ت4) َْٖحػَزاُف كَأْضػَداُد ا(. شػآٌف، هجهكعػة الشػافية، ٌػػ(: )َتْكثُػُر فيػً الِعَمػُل كا

 .(221الجاربردؼ )ص
 .(1/243ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (5)
 ( فْ )ـ(: )كأعادي الشارح(.    6)
(7.) دِّ  ( فْ )ؾ(: )ِضدِّ الضِّ
 ( فْ )ؾ(: عمِ التهثٓل. )عمِ التهثٓل( ساقط فْ )ط(.8)
 ( فْ )ؾ(، ك)ـ(: )كالجذؿ(.9)
يفػػَرُح(. )جػػذٚف/ جػػذٚف( )هفػػرد(، كجهعػػً: )جػػذالِ، كجػػذٚىكف(، كهؤىثػػً: )جػػذلِ،  ( )َجػِذَؿ ٓجػػَذُؿ(: كػػػ)َفِرحَ 10)

كجذٚىػػة(، كجهػػع الهؤىػػث: )جػػذالِ، كجػػذٚىات(، صػػفة هشػػبٍة تػػدؿ عمػػِ الثبػػكت هػػف )جػػذؿ(. الزبٓػػدؼ، تػػاج 
 .(1/355)ج عهر، هعجـ المغة العربية الهعاصرةك ، (28/198العركس )ج

، كَهػػػِرَض، كَحػػػِزَف، كَفػػػِرَح، كتجػػػُْء اٖلػػػكاُف كالعٓػػػكُب ( ٓريػػػد: )يكثػػػر فيػػػً العمػػػل كا11ٖ) ـَ حػػػزاف كاٖضػػػداد، كػػػػ َسػػػِق
 .) ـّ ، َكَرُعػػػػَف، بالكسػػػػر كالضػػػػ ـَ ، كَسػػػػُهَر، كَعُجػػػػَف، كَحُهػػػػَق، كَخػػػػُرَؽ، كَعُجػػػػ ـَ كالِحِمػػػػْ كمٍػػػػا عميػػػػً. كقػػػػد جػػػػاء أُد

 .(48)ص الجرجاىْ، الهفتاح فْ الصرؼ
 .(الهذككرة)( فْ )ـ(: 12)
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َْكَثِري ُة ُهْسَتَفادَ (1)ِلػ)َفِعَل( ْٖ ًُ.  (2)ِلػ)َفِعَل( ٌة ِهْف َتْخِصيِص الُهَصىِّفِ كالُهَؤى َثُة ِلْمَهَعاِىْ، كا بها َقاَل
َُٓتَأه ْل.  َفْم

  ً ل  ر  (3)ق و   َ ـ  س  ـ  و   َ أ د  : ]ك 
ْهَرةُ  [(4) : السُّ ِّْ ُْٖدَهُة فْ اَُٖىاِس كَ (5)ا َف الَبَياِض كالس  َْ َهْىِزَلٌة َبْٓ اِد، ، كٌِ

 ًُ َْ َهْىِطُق
ٌِ َكُج،  ٌْ َٖ َْرَعُف: ا ْٖ َْٖحَهُق الهْسَتْرِخْ. (,6)فيَها َيْقَبُل ذلؾ. كا ٌَُك ا َف( ك ََ َُ ُيَقاُؿ: )َرِع

ِبَكْسِر  (7)
َكةً  ا: )ُرُعكَىًة َكَرَعًىا(، ُهَحر  ٍَ ا، كَفْتِح ٍَ ِْ ِبَكْسِر الَحاِء، كُرب َها ُضه ْتؾ28/ؽ الَعِْٓف كَضهِّ َجْهُع  ب/. كالِحْم

َفُة.  كَرُة كالصِّ َْ الِخْمَقُة كالصُّ  ِحْمَيٍة: كٌِ

ىّ ف   ار  اله ص  ـ  أ ش  ً : ]ث ل  ر ي   (8)-رحهً للا - ق و  ّـِ كالَكْسِر:  -َأْيًضا –جاء  [(9)إلى آخ  ِبالض 
 ٌِ ْعُر(: اْحَهر  َظا َب الش  َِ ًُ ًُ أْسَكدُ )َص َبًة((10)ُرُي، كَباِطُى ٍْ َب ُك َِ ًُ   (13)فْ َسَكاٍد. حكاٌها(12)أْغَبرُ  (11). ك)َك

                                                           

 .(فعللم)( فْ)ط(: 1)
َْحَزاف كأضدادٌا(. ابف الحاجب، الشافية فػْ عمػـ التصػريف، 2) ْٖ ًِ اْلِعَمل َكا ( ىصُّ ابف الحاجب: )َكَفِعَل( يكثر ِفي

 .(1/19)ج كالكافية ىظـ الشافية لمىيسارؼ 
 .(222اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
، كَسػػػُهَر، كَعُجػػػَف، ك 4) ـَ (. ( هػػػف ىػػػّصِ الجػػػاربردؼ: )كقػػػد جػػػاء أُد ـّ ، َكَرُعػػػَف، بالكسػػػر كالضػػػ ـَ َحُهػػػَق، كَخػػػُرَؽ، كَعُجػػػ

 .(222شآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼ )ص
ِبِل َكَغٓرٌَا، )ِفيَها َيقْ 5) ِ٘ َكاِد( ، تككف ِفْ َألكاِف الى اس كا : َهْىِزَلٌة َبٓف الَبَياِض كالس  ـّ ْهَرُة، بالض  ّٚ ( )السُّ َبُل ذالػؾ( ، ِإ

ُْٖدَهَة  ِبل َأْكَثُر. الزبٓدؼ، تاج العركس )جَأف  ا ِ٘  .(12/71ِفْ ا
 ( فْ )ط(: )فْ هىطقً(.6)
َف( الر  7) ََ َُ َْٖحَهػػُق الُهْسػػَتْرِخْ؛ َكقػػد )َرِع ( الُهْسػػَتْرِخْ. )ك( َأْيضػػًا: )ا ًِ ػػَكُج ِفػػْ َهْىِطِقػػ ٌْ َٖ َْٖرَعػػُف: ا ُجػػُل، ( )رعػػف(: )ا

كػػًة، َكَهػػ ػػْ َرْعىػػاُء َبِّٓىػػا الرُُّعكَىػػِة كالػػر َعِف. الزبٓػػدؼ، تػػاج )ُهَثم ثَػػًة(، ُرعكَىػػًة كَرَعىػػًا، هحر  ٌُػػَك أْرَعػػُف، َكٌِ ا َأْرَعَىػػً( ، َك
 .(35/100العركس )ج

 .-رحهً هللا -( فْ )ؾ(، ك)ط(، هف دكف 8)
ُف إلػِ هػا جػاء فيػً بالكسػر كالضػـ فػْ اٖهثمػة الهػذككرة 9) ـ  َأَشػاَر الُهَصػىِّ ، : أُدـَ -قصػد –( ىصُّ الجػاربردؼ: ]ثػ

، َكَرُعَف[. شآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼ )ص ـَ  .(222كَسُهَر، كَعُجَف، كَحُهَق، كَخُرَؽ، كَعُج
َعَر ُحْهَرٌة كُأُصكُلً ُسكٌد. الزبٓدؼ، تاج العركس )ج10) ُب(: َأْف َتْعُمَك الش  ٍَ  .(3/220( )الص 
َبةً 11) ٍْ بًا، كُك ٍَ ٍَِب، )َكَكُرـَ كَفِرَح( ، َك َب، كَك ٍُ  .(4/183. الزبٓدؼ، تاج العركس )ج( َك
 .(أغٓر)( فْ )ط(: 12)
 .(حكاٌا)( فْ )ـ(: 13)
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َبتِ  (.2)َغُْٓريُ  (1)، كَحَكِِسَٓبكْيً َِ ًُ اب ُة((3))َش  َشْعِرٌَا َسَكاٌد. كقالكا: )َخُطَب (5): َخاَلَط َبَياَض (4)الد 
َر. ك)الُخْطَبُة(: ُحْهَرٌة فْ ُكْدَرٍة َكَمْكِف الَقَهاِرػُّ  ّـِ َٚ َغْٓ ، . َكَذا فْ ُبْغَيِة الط اِلبِ (6)ال مكُف ُخْطَبًة( ِبالض 

َِٖخَٓرِة َىَظٌر؛ َفِفْ الَقاُهكسِ  ِرِي. كِفْ ا ّـِ: َلْكٌف َكِدٌر ُهْشَرٌب ُحْهَرًة فْ ُصْفَرٍة، أك كَغْٓ : )الُخْطَبُة( بالض 
ا ُخْضَرُة. )َخِطَب(  ٍَ َك َأْخَطُب(ُغْبَرٌة َتْرٌَُق ٍُ َكػ)َفِرَح(؛ )َف

 . اىتٍِ. (7)
 (9)[(8)]هعاىي )فع ل(
ر ة   اد  ً : ]الص  ل  ِجي ةُ  [(11)ع ف  الط ب يع ة  (10)ق و  َْ الس 

َباِع، (13)ُجِبلَ (12)ٌِ ا ِإْىَساٌف َكالط ْبِع كالطِّ ٍَ ْٓ َعَم
َرْت  ا ِصَفاٌت َذا -َأْيًضا -كُفسِّ ٍَ ا َهَمَكٌة َيْصُدُر َعْى ٍَ اِرحُ ِبَأى  ًُ الش  : ]ال ِتْ ِتي ٌة، كِبَها َقاَل ًِ ًُ اْحَتَرَز ِبَقْكِل ، كَكَأى 

ا[ ٍَ َٚ ُشُعكَر َل
َرِة كالَباِطَىِة، كِبَها َبْعَدُي َعه ا (14) ٌِ اِعَرِة َكاْلَحَكاّسِ الظ ا ا َعِف الِقَكػ الش  ٍَ : ِبَها َيْصُدُر َعْى

َها. َسَْٓذُكرُ  َغِر كالِكَبِر كَىْحِكٌِ  ُي ِهَف الصِّ

                                                           

 .(حكاٌا)( فْ )ـ(: 1)
 ( فْ )ط( )غٓر(.2)
 .(شٍب)( فْ )ؾ(، ك)ط(: 3)
َبةً 4) ٍْ ٍَِب(: َكػػػ)َكُرـَ كَسػػِهع(: ُشػػ َب كَشػػ ٍُ ػػَكاِد. )َكقػػد َشػػ َبُة: الَبَيػػاُض ال ػػِذؼ غَمػػب عمػػِ الس  ٍْ ػػ ُب كالشُّ ٍَ ػ ّب( ( الش  ٍَ . )كاْشػػ

ُب(. الزبٓدؼ، تاج العركس )ج ٍَ ٌَُك َأْش (، )َك  .(3/164كػ)اْحَهر 
 .(َخاَلَطٍا فْ َبَياَض )( فْ )ـ(: 5)
ـِ: َكاْلَجْهُع: َقَهاِرػُّ ِبَكْسر 6) ـِ، َكِفيً: هف الَحَهائ ٌَُك ىصُّ الُهْحك ـِ،  ّـِ: َضْرٌب هف الَحَها الراِء، غٓػر ( الُقْهِري ُة، بالض 

رؼ، الصػػػػػحاحَهْصػػػػػرُ  ، كالفٓركزأبػػػػػادؼ، (6/406ابػػػػػف سػػػػػٓدي، الهحكػػػػػـ )جك ، (2/799)ج كؼ. اىظػػػػػر: الجػػػػػٌك
  .(13/467الزبٓدؼ، تاج العركس )جك ، (1/465)ج القاهكس الهحيط

 .(َ 2/373الزبٓدؼ، تاج العركس )جك ، (1/81)ج ( اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط7)
 .(223اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
 ( َهَعاىْ َ)فُعَل(:9)

ـ  َلِزـْ  ِّْ َحْتـٌ ... َكاْلُحْسِف كالُقْبِح َفِهْف َث  ِفْ َفُعَل اْلِفْعُل الط ِبيِع
ًُ َها َتْخَتارُ  ْى اُر ... َأْؼ ِبَؾ َأْك َضهِّ ًِ َرُحَبْتَؾ الد   َكُشذ  ِفي

ُـّ ِفْ ُقْمَت ِلكاٍك ُحِذَفا ... َكالَكْسِر ِفْ ِبْعَت ِليَ   اٍء ُعِرَفاَكالض 
َحُظكا ِفْ ِخْفَت َكْشُف اْلَبابِ  َكاِب ... كَٚ  َكَلْيَس لمى ْقِل عمِ الص 

 .(2/21)ج ابف الحاجب، الشافية فْ عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية لمىيسارؼ  
 .(الصادر)( فْ )ـ(: 10)
َْٖفَعاِؿ الط َباِئِع َكَىْحِكٌا؛ كػػ)11) ا الجػاربردؼ ( قكؿ ابف الحاجب: )كَفُعَل(:  َحُسف، كَقػُبح، كَكُبػر، كَصػُغر(. كفسػٌر

اِدَرُة َعِف الط ِبيَعِة(. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج  .(1/244بقكلً: )الص 
 .(كالسجية)( فْ )ـ(: 12)
 .(جعل)( فْ )ـ(: 13)
ػػْ القػػكة الهكجػػكدة فػػْ الشػػْء التػػْ ٚ شػػعكر لٍػػا بهػػا يصػػدر عىٍػػا(. شػػآٌف14) ، ( حٓػػث يقػػكؿ الجػػاربردؼ: )ٌك

 .(223هجهكعة الشافية، الجاربردؼ )ص
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جُ  ٍْ ك)الى 
ُككفِ (1) اِج. (2)ِبالسُّ ٍَ ِج كالِهْى ٍَ  : الط ِريُق الَكاِضُح، َكاْلَهْى

ً  أ ر اد   أ ى  ً : ]وك  ل  [ ق و  غ ر  والك ب ر  ٌ ا: الصّ  و  : وى ح   ً ل  و  ِريفُ  بق  فْ (4)-رحهً للا -(3) َهَشِ الش 
َْفَعاِؿ الط َباِئعِ  َْٖرَبَعَة ِٖ َْٖهِثَمَة ا ًِ عمِ أف  ا ؛ َفاْلُهَرادُ  (5)َشْرِح ًِ ٌَا: الَهَمَكاُت الَحاِصَمُة (6)كَعَمْي ِبَىْحِك

َُٓؤ( ًَ كَشُعَر كٌَ ِباْٚكِتَساِب: كػ)َفُق
َرِؼ.، كك(7)  ػ)َصُغَر كَكُبَر( ِهَف الَحَقاَرِة كالش 

  ً ل  : ]ب الى ه اء  (8)ق و 
(9)]  .  ٌَُك ِبالَهدِّ

ه ت  الع ي ف  فيٍا[ ى ها ض  ً : ]وا  ل  ٌٌكَ ق و  َْٖفَعاِؿ الط ِبيِعي ِة، كالُهَراُد  اؿُّ (10)؛ أؼ: فْ ا الِفْعُل الد 
َٖى ٍا له ا كاَىْت ِخْمَقًة كَطِبيعَ  ا ِبَغْٓرِ عمٍٓا؛  ٍَ أ/ َهْف َصَدَرْت 29/ؽ ًة؛ أؼ: َصاِدَرًة َعْف َذِلَؾ، كَٚ َتَعمَُّق ل

ا؛ َكِرَعاَيةً  ٍَ َهًة ل َٛ ِف َع َفَتْٓ ـِ الش  ٚ  ِبْاْىِضَها ـ  الِذؼ َٚ َيْحُصُل إ ًُ َجَعُمكا الض  َْٖلَفاِظ (11)َعْى َف ا ِلمت َىاُسِب َبْٓ
ـْ ِفيَها  ٍِ ا َكِفْعِم ٍَ ؼ كَكاَف َكال ِٛزـِ َحر ُككا كَهَعاِىٓ ـْ له ا َأَراُدكا ِبَىاَءُي ِهَف الِفْعِل الُهَتَعدِّ ٍُ ًُ؛ َفِإى  ـ  َفاِعُم ـْ ُيَس َل

ّـِ ِلَها فيً ِهْف هعىِ المُُّزكـِ.   الَفاَء ِبالض 

                                                           

 .(الهىٍج)( فْ )ـ(: 1)
( ىػػػصُّ الجػػػاربردؼ: )كيكػػػكف الصػػػادُر هىٍػػػا أثػػػًرا كاحػػػًدا كاقًعػػػا عمػػػِ ىٍػػػج كاحػػػد(. شػػػآٌف، هجهكعػػػة الشػػػافية، 2)

 .(223الجاربردؼ )ص
 .(1/244ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (3)
 .-رحهً هللا -( فْ )ؾ(، ك)ط(، هف دكف 4)
ػا أفعػاؿ لػـ يطبػع الفاعػل عمٍٓػا لكػف صػارت ( ال5) هراد بأفعاؿ الطبائع: أفعػاؿ ُطِبػَع الفاعػل عمٍٓػا. كالهػراد بىحٌك

، هػثٛ بالىسػبة إلػِ شػػخص  همكػة لػً بػالتكرار كالتكمػف حتػِ صػارت كأفعػاؿ الطبػػائع فيكػكف الكاحػد ىحػك: َكػُرـَ
الطبػائع. ركػف الػدٓف، شػرح الشػافية يككف هف أفعػاؿ الطبػائع، كبالىسػبة إلػِ شػخص آخػر ٚ يكػكف هػف أفعػاؿ 

 .(1/245)ج
َها)( فْ )ؾ(، ك)ط(: 6)  .(ِبَىْحِكٌِ
ًَ كَشػػػُعَر(، كهػػػا ذكػػػر الهحشػػػْ ابػػػف 7) َهػػػا: )الَهَمَكػػػاُت الَحاِصػػػَمُة ِباْٚكِتَسػػػاِب: كػػػػ)َفُق ( الجػػػاربردؼ: لػػػـ يقصػػػد ِبَىْحِكٌِ

لزيىػة، بػل الهػراد بالحسػف كػكف اٖعضػاء جهاعة؛ فيقكؿ الجاربردؼ: كليس الهراد بالحسف ها يهكف اكتسابً با
 .(223هتىاسبة عمِ ها ٓىبغْ أف يككف ، كبالقبح خٛؼ ذلؾ. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ج

 .(224اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
ػا: كالصػغر، كالكبػر، كالهػراد بٍهػا: التغػآر الظػاٌر الػذ9) ؼ يعػرض ( ىصُّ الجاربردؼ: )الهراد بالطبػائع ، كىحٌك

 .(224لمشْء صادًرا عف الطبيعة بالىهاء كالكقكؼ(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ج
ٌٌَك(، ساقط  فْ )ؾ(، ك)ط(.10) ( ) 
 .(ِرَعاَيةً ) :( فْ )ؾ(، ك)ط(11)
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  ً ل  ر ي [(1)ق و  ة  إلى آخ  م ق  ه ًة ل م خ  ـ  ع ال  ع م وي  الض  َكالُهَىاَسَبُة َبَْٓف ال مْفِع  َيْعِىْ: َأَرادَ  : ]ج 
ؼ َهْىِزَلةَ ال ٛ(2)كالَهْعَىِ ُلكا الُهَتَعدِّ ـْ ِإَذا َىز  ٍُ ًُ؛ َفِإى  ـ  َفاِعُم ـْ ُيَس ٌََذا ِفيَها َل ا  ٍَ ِزـِ، َكَجَعُمكا ؛ َفَأَتْكا ِبَحَرَكٍة ِفٓ

َهةً  َٛ ّـِ َع ـَ الَفاِعِل َأَتْكا ِبالض  ًُ. الَهْفُعكَؿ َقاِئًها َهَقا  َل
  ً ل  ر  (3)ق و  َهَمةٍ  [(4) : ]قاؿ  ى ص  ٍْ َدةٍ (5)ٌَُك ِبَصاٍد ُه  ، (6): ِاْبُف َسي اٍر: بػ)سٍٓف(، ك)ياٍء( َتْحِتي ٍة ُهَشد 

                                                           

: ]قاؿ ىصر[. 1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ـِ الش   -ابف جهاعة –( قصد ها ذكري 2) ا(.قبل قمٓل: )ِبْاْىِضَها ٍَ َْٖلَفاِظ كَهَعاِىٓ ا ِرَعاَيًة ِلمت َىاُسِب َبَْٓف ا ٍَ َهًة ل َٛ  َفَتِْٓف َع
 .(225اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
ٌػػػػ( ىصػػر بػػف سػػيار بػػف رافػػع بػػف حػػرؼ بػػف ربيعػػة الكىػػاىْ: أهٓػػر، هػػف الػػدٌاة الشػػجعاف. كػػاف شػػٓخ 131( ىصػػر بػػف سػػيار)ت4)

ي ٌشػػاـ بػػف عبػػد  120إهػػرة خراسػػاف سػػىة هضػػر بخراسػػاف، ككالػػْ بمػػخ. ثػػـ كلػػْ  ٌػػػ بعػػد كفػػاة أسػػد بػػف عبػػد هللا القسػػرؼ، ٚك
الهمػػؾ. كغػػزا هػػا كراء الىٍػػر، ففػػتح حصػػكًىا كغػػىـ هغػػاىـ كثٓػػرة، كأقػػاـ بهػػرك. كقكيػػت الػػدعكة العباسػػية فػػْ أياهػػً، فكتػػب إلػػِ 

ـ، فمػػـ يػػأبٍكا لمخطػػر، فصػػبر ٓػػدبر اٖهػػكر إلػػِ أ ـ كيىػػذٌر ف أعٓتػػً الحٓمػػة كتغمػػب أبػػك هسػػمـ عمػػِ بىػػْ هػػركاف بالشػػاـ يحػػذٌر
ٌػػػ( كرحػػل إلػػِ ىيسػػابكر، فسػػٓر أبػػك هسػػمـ إليػػً قحطبػػة بػػف شػػبٓب، فاىتقػػل ىصػػر 130خراسػػاف، فخػػرج ىصػػر هػػف هػػرك )سػػىة 

ػك بكاسػط  -إلػِ قػكهس ككتػب إلػِ ابػف ٌبٓػرة  ػك بالشػاـ  -يسػتهدي، ككتػب إلػِ هػركاف  -ٌك كأخػذ ٓتىقػل هىتظػًرا الىجػػدة  -ٌك
ك صاحب اٖبيات التْ أكلٍا:إلِ أف هرض فْ هفا هذاف، كهات بساكة. ٌك  زة بٓف الرؼ ٌك

 أرػ خمل الرهاد كهيض جهر ...  كيكشؾ أف يككف لً ضراـ
يػػات كالحػػركب  أرسػػمٍا إلػػِ هػػركاف. قػػاؿ الجػػاحع )فػػْ البيػػاف كالتبٓػػٓف(: كػػاف ىصػػر هػػف الخطبػػاء الشػػعراء، يعػػد فػػْ أصػػحاب الٚك

ٌػػ(، القػائـ بسػهرقىد أيػاـ الرشػٓد بػدعكة 195دي: رافػع بػف المٓػث بػف ىصػر بػف سػيار)تكالتدبٓر كالعقػل كسػداد الػرأؼ. كهػف كلػ
بىْ أهية. كهف كلدي: المٓث بف الهظفر بف ىصر بػف سػيار)لـ تػؤرخ سػىة كفاتػً(، قٓػل: إىػً أتػـ )كتػاب العػٓف( عمػِ هػا كػاف 

ككػػاف المٓػػث هػػف أكتػػب الىػػاس فػػْ ٌػػػ( هىقطعػػًا إلػػِ المٓػػث بػػف ىصػػر بػػف سػػيار، 180الخمٓػػل رتبػػً كػػاف الخمٓػػل بػػف أحهػػد)ت
 طبقػػػات الشػػػعراء، زهاىػػػً، ككػػػاف بػػػارع اٖدب، بصػػػٓرًا بػػػالىحك كالشػػػعر كالغريػػػب، ككػػػاف يكتػػػب لمبراهكػػػة. اىظػػػر: ابػػػف الهعتػػػز

الكاهػػػل فػػػْ التػػػاريخ ، ابػػػف اٖثٓػػػرك ، (3/1260الحهػػػكؼ، هعجػػػـ اٖدبػػػاء )جك جهٍػػػرة أىسػػػاب العػػػرب،  ،ابػػػف حػػػـزك ، (96)ص
 .(8/23)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(2/224)ج زاىة اٖدب، كالبغدادؼ، خ(4/389)ج

 ( )هٍهمة(، ساقط فْ )ط(.5)
ٌػػػ(: )قػػاؿ الخمٓػػل: قػػاؿ ىصػػر بػػف سػػيار: "أرحػػبكـ الػػدخكؿ فػػْ طاعػػة الكرهػػاىْ؛ أؼ: أكسػػعكـ، 746( فػػْ شػػرح الجػػاربردؼ)ت6)

ًُ: )َرحُ  ػػْ شػػاذة، كلػػـ  ٓجػػئ فػػْ الصػحيح فعػػل بضػػـ العػػٓف هتعػػدًيا غٓػػري(. َقْكُلػ اُر(،قػاؿ ٌك ػػرؼ)ت َبْتػػَؾ الػػد  ٌػػػ(: 370قػػاؿ اٌٖز
)ت131ٌك هف كٛـ ىصر بف سػيار)ت ّْ ـُ الػدخكؿ فػْ طاعػة ابػف الِكْرهػاِى ٌػػ(؟ أؼ: أَكِسػَعُكـ؛ 129ٌػػ( كلػيس بحجػة. َأَرُحػَبُك

ٌُػػػذيٛ تعػػػّدٍٓا إذا كاىػػػت قابمػػػة  ؼ )َفُعػػػَل( كليسػػػت هتعديػػػة عىػػػد الىحػػػكيٓف، إٚ أف أبػػػا عمػػػْ الفارسػػػْ حكػػػِ أف  لمتعػػػدؼ َفُعػػػدِّ
: ًِ  بهعىاٌا، كَقْكِل

 كلـ ُتبصر العٓف فٍٓا ِكٛبا
رؼ كمهػة ىصػر ابػف سػيار عػف  ًيا، غٓػر ٌػذا. كقػد حكػِ الجػٌك قاؿ فْ الصحاح: لـ ٓجئ فْ الصحيح )َفُعل(" بضـ العٓف، هتعدِّ

ىػػِ َكَسػػع؛ أؼ: الخمٓػػل. كاعتػػرض الرضػػْ عمػػِ إجابػػة ابػػف الحاجػػب ٌٍىػػا، كقػػاؿ: "كاٖكلػػِ أف يقػػاؿ: إىهػػا ُعػػّدؼ لتضػػهىً هع
ـُ الػػداُر. كلكػػف ىصػػر بػػف سػػيار)ت ػػل عصػػر اٚحتجػػاج: ٌػػك ىصػػر بػػف سػػيار بػػف رافػػع 131َكِسػػَعْتُك ْ  أصػػٓل كهػػف ٌأ ٌػػػ( عربػػ

ي ٌشػػاـ ابػػف  بػػف حػػرػ بػػف ربيعػػة بػػف عػػاهر بػػف ٌػػٛؿ بػػف عػػكؼ، كػػاف أهٓػػر خراسػػاف فػػْ الدكلػػة اٚهكيػػة، ككػػاف أكؿ هػػف ٚك
 ُّْ مػػػً فػػػٛ كجػػػً  اٖصػػػل، كحياتػػػً كاىػػػت فػػػْ العصػػػر الػػػذػ عبػػػد الهمػػػؾ، ككاىػػػت إقاهتػػػً بهػػػرك، فٍػػػك عربػػػ يستشػػػٍد بكػػػٛـ ٌأ

رؼ، الصػػحاح، هػػادة: )رحػػب( ، (1/75، كالرضػػْ، شػػرح الشػػافية )ج(1/135)ج لقػػكلٍـ: لػػيس بحجػػة. اىظػػر: الجػػٌك
 .(225، كشآٌف، هجهكعة الشافية )ج(1/245ركف الدٓف، شرح الشافية )جك 
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 ُّْ ْرَهاِى ََ كالُؾ
(1) ََ ّـِ الَكاؼِ : َهْىُسكٌب إلِ  ُؾ ا.  (،2)ْرَهاٍف ِبَض ٍَ   كقٓل: ِبَفْتِح

ي  ف ي )ف ع ل ( ـ  ي ج  ل  ً : ]و  ل  ق و 
ر ي [ (3) ًيا غ ي  ّـ  الع ي ف  ه ت ع دّ  ٍّْ  -َأْيًضا –َجاَء  ب ض  ـِ َعِم َٛ   (4) ِهْف َك

َْ هللُا َتَعا - ًُ َرِض ّـِ ال ٛـِ؛ أْؼ: َبَمَغ.(5): )َأف  َبَشًرا َقْد َطُمَع الَيَهَف(-َلِ َعْى  ، ِبَض

] يح  م ى الّصح  ه ل  ع  ً : ]ي ح  ل  ِر،ق و  ٌِ ْ  ُيْحَهُل َعَمِ الظ ا َٖف  الَخِف : قاؿ ابف عصفكر ؛ أْؼ: 
ًُ(، كيَ  ًِ َىْحَك: )ُقْمُت ي ّـِ َتَعدِّ ـ  ُىِقَل إلِ )َفُعَل( ِبالض  َْٖصِل )َفَعَل( ُث ِلُٓل َعَمِ َأف  )َقاَؿ( فْ ا ـُ )كالد  ِجُئ اْس

ًُ َعمِ )َفاِعٍل( ـُ الَفاِعلِ  (6)الَفاِعِل ِهْى كاْس
ٌَُك )َفِعٌٓل( َىْحَك: َظِريٍف ٚك َِٓجُْء عمِ ِهْف )َفعُ  (7) َل( إى ها 

ِلُٓل  ّٚ َشاذًّا، َىْحَك: )َحُهَض(؛ )فٍك َحاِهٌض(، قاَؿ: كالد  َْٖصِل  -َأْيًضا -)َفاِعٍل( إ َعمِ َأف  )َباَع( فْ ا
ًُ َعمِ )َيْفِعُل(، ك)َيْفِعُل( ٚ َيُككُف هُ  (8))َفَعَل( َهِجْءُ  ٚ  َشاذًّا(الُهَضاِرُع ِهْى  . 9َضاِرُع )َفِعَل( بالَكْسِر إ

                                                           

، شٓخ خراسػاف كفارسػٍا فػْ عصػري، كأحػد الػدٌاة ٌػػ( جديع بف عم129( جديع الكرهاىْ)ت1) ُّْ ْ اٖزدؼ، اْلَهْعِى
لٍٓػػا ىسػبتً، كأقػػاـ فػْ خراسػػاف إلػػِ أف كلٍٓػا ىصػػر بػف سػػيار، فخػاؼ شػػر الكرهػػاىْ  الرؤسػاء. كلػػد بكرهػاف. كا 
فسػجىً، فغضػبت اٖزد، فأقسػـ لٍػـ ىصػر أىػً ٚ ٓىالػً هىػً سػكء. كفػر جػديع هػف السػجف، فػاجتهع هعػً ثٛثػػة 

فصػػالحً ىصػػر، فأقػػاـ زهًىػػا ٓؤلػػف الجهػػكع سػػرًّا، ثػػـ خػػرج هػػف جرجػػاف كتغمػػب عمػػِ هػػرك، فصػػفت لػػً. آٚؼ، 
كظٍر أبك هسمـ الخراساىْ، فاتفق هعً عمِ قتاؿ ىصر، فكتب ىصر إلػِ جػديع ٓػدعكي إلػِ الصػمح، فرضػْ 

تمػكي فػْ الرحبػة. ئػة فػارس قائة فارس فكجً إليً ىصر ثػٛث هابً، كخرج ليكتبا بٓىٍها كتاًبا )هعاٌدة( كهعً ه
 .(2/114)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(4/317)جالكاهل،  ،اىظر: ابف اٖثٓر

 ( فْ )ـ(: )بكسر الكاؼ(.2)
 (3/1517)ج ( فْ )ـ(: )قٓل(. الهرادؼ، تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ3)
أهٓػر الهػؤهىٓف، رابػع الخمفػاء  ٌػػ( ابف عبد الهطمب الٍاشهْ القرشْ، أبك الحسػف:40( عمْ بف أبْ طالب)ت4)

ّـِ الىبػػْ ملسو هيلع هللا ىلص كصػػٍري، كأحػػد الشػػجعاف اٖبطػػاؿ، كهػػف أكػػابر الخطبػػاء  الراشػػدٓف كأحػػد العشػػرة الهبشػػريف، كابػػف عػػ
ْ  بالككفة )دار خٛفتً( إلِ أف قتمً عبد الرحهف ابف همجـ الهرادؼ غٓمة، كاختمف  كالعمهاء بالقضاء، أقاـ عم

، كجهعػػت خطبػػً كأقكالػػً كرسػػائمً فػػْ كتػػاب -صػػمِ هللا عميػػً كآلػػً، كسػػمـ -ي. َرَكػ عػػف الىبػػْ فػػْ هكػػاف قبػػر 
أىثػِ.  17ذكػًرا، ك 11كلػًدا هػىٍـ  28سهْ: )ىٍج البٛغة(، كأكثر الباحثٓف شؾ فْ ىسبتً كمً إليً. كلػد لػً 

تػاريخ الطبػػرؼ  ،ؼ الطبػر ك ، (4/87( )ج40سػىة)أسػد الغابػػة فػْ هعرفػة الصػحابة، حػػكادث  ،اىظػر: ابػف اٖثٓػر
 .(4/427)ج

 .(3/1517)ج ( الهرادؼ، تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ5)
 .(237)ص شرح كتاب التصريف ٖبْ عثهاف الهازىْ ،الهىصف ،( )قائل(. ابف جى6ْ)
 .(226اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 7)
  .(َِٓجْءُ )( فْ )ؾ(، ك)ط(: 8)

 .(289)صع فْ التصريف الههت ،( ابف عصفكر(9
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ـ    ٍ اؿ  ب ع ض  ً : ]ف ق  ل  ق و 
ـْ ِسَٓبَكيً [(1) ٍُ كِر، كِهْى ٍُ ٌَُب الُجْه  . ٌََذا الَقْكُؿ َهْذ

ل   ـ  ه ف  الى ق  م ز  ا ي  ً : ]ل ه  ل  ق و 
(2) ] ،ًٌ : ]َله ا َرَأْكا[ ك)ها( ِهْف َبَياِىي  ًِ كال ٛـُ َجار ٌة، كَكَذا ال ٛـُ فْ َقْكِل

 ٌذي َهْصَدِري ٌة أك َهْكُصكَلٌة، كالَعاِئُد َهْحُذكٌؼ، كالت ْقِدُٓر: )له ا َرَأْكُي(. 

ً : ]واىقمبتا ل  ٌَُها ألًفا[ (3)ق و  َها ُسُككُف َها َبْعَد ٍِ ِب َٛ ـْ َيْهَىْع ِهِف اْىِق َل
فْ ِهْثِل:  (5)ا ُهِىعَ كه (4)

.  (6))َطِكيلٍ  ًِ ـْ ُيْعَتْد ِب ِهِٓر َفَم َْجِل الض  ٌَُىا ِٖ ًُ َعاِرٌض  َٖى   كَغُٓكٍر(؛ 

  ً ل  ؿّ (7)ق و  ا ل ه ا د  ه   ٍ َٖف   [؛ب/29/ؽ : ]إذ  ل و  ف ت ح وا ف ي ِف(؛ أؼ:  أْؼ: الَفْتُح عمِ َحَرَكِة )الَعْٓ
َٖى ٍا ٚ َتُككُف  )الَفاَء( تككُف َهْفُتكَحًة َأَصا ّـِ كالَكْسِر؛  ا ٚ َيْقَتِضْ الى ْقُل ِبَخِٛؼ الض  ٍَ َلًة؛ َفُكُجكُد َفْتِح

 ٚك َهْكُسكَرًة.  (8)َهْضُهكَهةً 
                                                           

( القكؿ الذؼ قصدي: )باب الهعتل )العٓف( هف )الياء( أك )الكاك( إذا ُأْسِىَد إلِ ضػهٓر بػارٍز ُهتحػرٍِّؾ َلػزـَ َكْسػُر 1)
)الفاِء( فْ الهعتل )الياِء(، ىحػَك: )ِبْعػُت(، كضػهٍا فػْ الهعتػل الػكاك، ىحػك: )ُسػْدت(.كاْخُتِمَف فػْ تعمٓػل ذلػؾ؛ 

لِ )َفُعْمػُت( -بكسر العٓف -إ ىها ىقل )َفَعْمُت( بفتح )العٓف( فْ الهعتل )الياء( إلِ )َفِعْمُت( فقاؿ اٖكثركَف: ، كا 
ِبضّـِ )الَعِْٓف( فْ الُهْعَتلِّ )الكاك(؛ ٖى ً لػك لػـ ٓىقػل لػـز قمػب )الػكاك كاليػاء( )ألًفػا(؛ لتحركٍػا، كاىفتػاح هػا قبمٍػا، 

فػػالتبس اٖفعػػاؿ الهتصػػرفة بالفعػػل  -بفػػتح الفػػاء -)َبْعػػُت كَسػػْدُت( كحػػذؼ )اٖلػػف(؛ ٚلتقػػاء السػػاكىٓف؛ فقٓػػل: 
ك )َلْسُت(  ـ  اسػتثقمت الضػهة، كالكسػرة عمػِ )الػكاك كاليػاء( فىقمتػا إلػِ هػا  -هف )لػيس( –غٓر الهتصرؼ، ٌك ثُػ

 .(1/246قبمٍها ثُّـ  حذفتا؛ ٚلتقاء الساكىٓف، فصار: )ِبْعُت كُسْدُت(. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج
ًِ إلػخ(. اىظػر: شػآٌف، هجهكعػة 2) ْمَزـُ ِهَف الى ْقِل هف باب إلِ باب ٓخالفً لفًظا، كهعىػ ( ىًّصُّ الجاربردؼ: )ِلَها َٓ

 .(226الشافية )ج
  .(كاىقمبت)( فْ )ـ(: 3)
  .(بعدٌا)( فْ )ـ(: 4)
  .(َكَهاِىعٍ )( فْ )ؾ(، ك)ط(: 5)
ًُ( كلػيس فػْ بىػات )اليػاء(  ( )طمَت( فإىٍا )فعمَت( فْ اٖصل؛ ٖىػؾ تقػكؿ:6) )طكيػل، كطػكاؿ( ٚك ٓجػكز: )طمتَػ

)فعمػػَت(، كدخمػػت )فعمػػَت( عمػػِ بىػػات )الػػكاك(، ىحػػك: )شػػقَٓت كغبٓػػَت( كلػػـ تػػدخل )فعمػػَت( عمػػِ ذكات اليػػاء؛ 
ذا قمػػَت: )يفعػػل( هػػف )قمػػَت(، كىحػكي؛ ألزهتػػً: )يفعػػل(؛ فقمػػَت: )يقػػكؿ(،  ٖىٍػا ىقمػػت هػػف اٖثقػػل إلػػِ اٖخػف، كا 

صل: )يقكؿ(، فحكلت الحركػة كهػا فعمػت فػْ )فعمػَت( حػٓف قمػَت: )قهػُت كقمػُت( فػْ )بعػت(: أبيػع(، ككاف اٖ
ككاف اٖصل: )أبيع(؛ فىقمت الحركة كها قمت: فْ )فعمت( هف )بعت( كأها )خفت( فاٖصل: )َخِكْفَت( هبىْ 

ك عمِ أصمً  كلكىؾ ىقمت حركػة )العػٓف( عمِ )َفِعْمَت(، ك)العٓف( هكسكرة فٍذا لـ يحكؿ هف بىاء إلِ بىاء ٌك
فألقٓتٍػػػا عمػػػِ )الفػػػاء( كيػػػدلؾ عمػػػِ أف )خػػػاؼ( )فعػػػل( قػػػكلٍـ: )ٓخػػػاؼ(، ك)ٓخػػػاؼ( )يفعػػػل( كػػػاف اٖصػػػل: 

 .(3/278)ج اٖصكؿ فْ الىحك ،)ٓخكؼ(؛ فىقمت الحركة كها فعمت فْ الهاضْ. ابف السراج
 .(227اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 7)
  .(هفتكحة)( فْ )ـ(: 8)
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    ً ل  [(1)ق و  ود  ص  ًرا ه ف  ف و ات  اله ق  ذ  ُـّ  ؛: ]ح  ٍِ ُـّ َبَياُف الِبْىَيِة، كالُه ٌَ َٖ ّـِ َجِهيًعا: ا ٌَ َٖ ّـِ كا ٍِ  أؼ: الُه
 َبَياُف َبَىاِت الَكاِك كالَياِء. 

                                                                                   [:(2)أفع ل ]هعاىي
  ً ل  ي ة [(3)ق و  : ]و أ ف ع ل  ل مت ع د 

ُهًُ  (4) ٍْ َعَمِ ُهَتَعم ٍق  كَهْعَىِ الت ْعِدَيِة: أْف َتْجَعَل الِفْعَل ِبَحُْٓث َُٓتَكق ُف َف
ـْ َيُكْف َكَذِلَؾ.   َبْعَد أْف َل

 ]هعاىي أفع ل[
ف  الف ع ل  ه ع ى ى  هّ  ٌ ي  أ ف  ت ض  ً : ]و  ل  ق و 

ر ي [(5) ي ير  إل ى آخ  ٌذا الت ْعِريُف ِلمت ْعِدَيِة، َذَكَرُي  الت ص 
اِرحُ  (6) الُهَصىِّفُ  َرُي الش  ٌر ِهه ا َقر  ٌِ ، َكَهْعَىاُي َظا ًِ ْرِح الَهْىُسكِب ِإِلي كٌَُك َشاِهٌل ِلَتْعِدَيِة ال ِٛزـِ َكَتْعِدَيِة  فْ الش 

 ًُ َٓب(، ك)أَْعَمْهُت ًُ الطِّ ؼ، َىْحَك: )َأْخَرْجُت َزْيًدا(، ك)َأْشَهْهُت ـُ  الُهَتَعدِّ ُْٓخ ِىَظا (، َكَذَكَر الش  ًٛ َعْهًرا َفاِض

                                                           

ْ أف تضهف الفعل[. (1) : ]ٌك ًِ  ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 ( َهَعاىْ َأْفَعل:2)

َْٖرِدَية ًِ ِلمت ْعِدَية ... َكِهْثِل َأْجمس ِهْف َأَراِؾ ا  َأْفَعَل ِفْ َغاِلِب
ػ  َكِصيَغ ِلمت ْعِريِض ِفْ الُهَعد ػ ... ِهْثُل َأِبْعَت الَعْبَد ِإْذ َتَعد 

ٌََكَذا َيْأِتْ  ََذػَك ْٖ  ِلَصاَر َذا َكَذا ... َىْحَك أَْغَدْت إِبِمْ ِهَف ا
ًِ َفْمُيْقَصدِ   َكِهْىً َقْد َأْحَصَد َزْرُع اْلَبَمِد ... َكَأْصَرـَ الّىْخُل ِب
 َٛ  َكَذا ِلكْجَداِىَؾ ِإي اُي َعَمِ ... َكْصٍف َكَأْحَهْدَت َكَأْبَخْمَت اْلُع

َمِب َكَأْشَكُْٓت اْلفَ  ًُ َأَتَِكِسَٓق ِلمس  ًُ َأَقْمُت  َتِ ... َكِهْثُل ِقْمُت
(، كغٓػػُر الُهتعػػّدؼ كػػػ)َأخطَأ(. كلٍػػا أحػػَد عَشػػَر هعىػػِ: الَجْعػػُل،  َأْفَعػػَل: يكػػكف هتعػػّدًيا كغٓػػَر هتعػػّد. فالهتعػػّدؼ كػػػ)َأكَرـَ

عاُء، كالتعريُض، كبهعىِ )صاَر صاحِ  ُْ الَغريرة، كالت سهيُة، كالدُّ ياُء، كَىف جكـُ، كالضِّ ٍُ َب كذا(، كاٚسػتحقاُؽ، كال
، (2/21)ج كالكجػػكُد، كالكصػػكُؿ. ابػػف الحاجػػب، الشػػافية فػػْ عمػػـ التصػػريف، كالكافيػػة ىظػػـ الشػػافية لمىيسػػارؼ 

 .(127)صالههتع فْ التصريف  ،ابف عصفكرك 
 .(229اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
ًِ َذا َكػَذا َىْحػَك: ( ]هعاىْ أفَعل[: قكلً: كَأْفَعل: ِلمت ْعِدَيِة َغاِلبًا، 4) ًُ، َكِلَصػُْٓركَرِت ًُ، كِلمت ْعِريِض َىْحُك: َأَبْعتُػ َىْحَك: َأْجَمْسُت

 ًُ ُت ػْمِب، َىْحػَك: َأْشػَكْٓ ًُ كلمس  ًُ كَأْبَخْمتُػ ْرع، كلكجكدي عمِ صفة، ىحك: َأْحَهْدتُػ ، َكِبَهْعَىػِ أََغد  اْلَبِعُٓر، كهىً َأْحَصَد الز 
 ًُ ًُ. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج  َفَعَل، َىْحَك: ِقْمُت  .(1/249كَأَقْمُت

 .(بهعىِ)( فْ )ط(: 5)
 ٌػ(.646( ابف الحاجب)ت6)
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ٓفِ  ًُ عمِ ُهتَ (1)الدِّ ُه ٍْ ِف فْ )الى ْحِك( َتْعِريًفا آَخَر كٌَُك: أْف َتْجَعَل الِفْعَل ِبَحُْٓث َُٓتَكق ُف َف َعم ٍق ؛ َتَبعًا لمُهَصىِّ
ـْ َيُكْف َكِذِلَؾ.  (2)ِهْف َبْعدِ   أْف َل

ٌء هِ  ْْ ِرِي ِهه ا َسَيَأِتْ، ُيْسَهُع َكُيْحَفُع، كَلْيَس َش ذا الِبَىاِء، كَغْٓ ٍَ ـْ َأف  الَهَعاِىْ الَهْذُككَرَة ِل ا َكاْعَم ٍَ ْى
، كَقْد َذَكْرُت فْ )ِكَتاِب الت ْعِريفِ  ٌَُك َىَظٌر ُلَغِكؼ  ا ُجْهَمًة َزاِئَدًة َعمِ َها َذَكَرُي الُهَصىِّفُ  ،( ُهط ِرًدا، َك ٍَ ، ِهْى

اِرحُ  ًُ َهْف َأَراَدُي. َهَع َفَكاِئَد َىفِ  كالش  ٌَُىاَؾ. َفْمَُٓراِجْع  ًُ ٌَُىا اْعِتَهاًدا عمِ َها َذَكْرُت  يَسٍة، كآَثْرُت َحْذَؼ َذِلَؾ 

ر ي   ٌ ا إل ى آخ  ً : ]ول و  ق يل  ه ع ى ا ل  ق و 
لِ  ٌََذا الت ْعِريُف َذَكَرُي الُهَصىِّفُ [ (3)  (4) ِفْ َشْرِح الُهَفص 

ًِ َذِلَؾ الِفْعُل( اِرحِ (5)ِبَمْفٍع: )َهْىُسكًبا ِإَلْي ُر ِعَباَرِة الش  ٌِ ـْ َيُقْل.  ، كَظا ًُ َل  َأى 

    ً ل  ٌ ا: (6)ق و  ل و  ق يل : ه ع ى ا ]و 
ًُ: اْبُف الَحاِجِب ِفْ َشْرِح  -َأْيًضا –الت ْعِريُف الث اِىْ  [(7) قاَل

لِ   . (8)الُهَفص 

ل   ًضا أل  ص  ع وؿ  ه ع ر  ع ل  اله ف  ٌ و  أ ف  ي ج  ً : ]و  ل  ا: ىكعاف: ٌذا الت ع ري ض [(9)الف ع ل  ق و  ٌ ه  د  : أ ح 
ٌَُك الت ْعِريُض ِلِفْعٍل َهْىُسكٍب إَلِ الَفاِعِل ََٓتَعم ُق بالَهْفُعكِؿ، كػ)الَقْتِل(، ك)الَبْيِع(.  : الت ْعِريُض ِلَها وثاىيٍهاَك

ًُ َذا َقْبرٍ  َٚ َتَرػ أف  َجْعَم ًُ(، َأ ًِ ُهَعر ًضا ِلْمَقْتِل كالَبْيِع؟؛َلْيَس َكَذِلَؾ كػ)َأْقَبْرُت َٖف  30/ؽ ، َلْيَس ِهْثَل َجْعِم أ/ 
ًُ، ََٓتَعم قُ  ًٛ َل لِ  (10)الَقْبَر َلْيَس ِفْع  . (11) ِبالَهْفُعكِؿ. َكَذا فْ َشْرِح الُهَفص 

                                                           

 . (1/47الىظاـ، شرح الشافية )ج( 1)
 ( فْ )ؾ(: )بعد(، بسقكط )هف(. 2)
 ( فْ )ط(: )إلخ(.3)
 .(2/116)جاىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل  (4)
َْٖفَعَل، هكصكفا بأصػل الفعػل، ىحػك جمػَس زيػٌد ( هعىِ التعدية: أف يص5ٓ) ر ها كاف فاعٛ لمفعل الثٛثْ هفعٚك 

ة كهىػً:  ًُ. أك: يصٓر الفاعل هىسكًبا إلِ ها اشتق هىً ذلؾ الفعل ىحك: أََغدِّ البعٓر؛ أؼ: صػار ذا ُغػد  كَأْجَمْسُت
 .   (250–1/249َأْحَصَد الزرع؛ أؼ: صار ذا حصاد. اىظر: ركف الدٓف، شرح الشافية )ج

ك أف ٓجعل الهفعكؿ...[.6) : ]ٌك ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكِل
 .(230اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 7)
 .(2/116)ج اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل  (8)
ًُ لمبيػػػػػع؟، كجعمتػػػػػً هىتسػػػػػًبا إليػػػػػً؟. شػػػػػآٌف، هجهكعػػػػػة الشػػػػػافية،9) ًُ؟؛ أؼ: َعَرْضػػػػػَت الجػػػػػاربردؼ  ( كقكلػػػػػؾ: َأِبْعتَػػػػػ

 .(197)ص
  .(ُهَتَعمِّقٌ )( فْ )ـ(: 10)
 .(2/117)ج اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل  (11)



376 
 

ً : ]و   ل  ى وى ة   ل ذ اق و  ي  ـ  ل م ح   ٍ ً  ب ع ض  ع م  ج 
ًُ (2)الضهٓر لػ)َأْحَصَد( [(1)   .(3)، كَها َكاَف َهْثَم

    ً ل  ب  (4)ق و  اح  [ : ]ق اؿ  ص  اؼ  ـْ َيُقكُلكَف: )َأْفَعَل( َغَرُض َصاِحِب  (5)الك ش  ٍُ اِؼ أف  َبْعَض الَكش 
ٌء ِهْف ِبَىاِء )َأْفَعَل( ُهَطاِكًعا، َبْل )ُهِكبًّا( (6)ُهَطاِكعُ  ْْ ُي، كَقاَؿ: كَٚ َش )َفَعَل(؛ َفَرد 

ِهْف )َأْفَعَل( الِذؼ  (7)
ُْٓركَرِة.   ِلمص 

ً  ق   ل  ًُ( ٌك  [(9): ]ه ف  الغ ر ائ ب  (8)و  ًُ فْ َهَحلِّ الى ْصِب عمِ الَحاِؿ، كَأف  ُهَطاِكَع )َكب  ُر َأى  ٌِ الظ ا
 ٍّْ ٍِٓلِ  ، كاْبُف َهاِلؾٍ (10) فْ الَخَصاِئصِ  الَهْفُعكُؿ الث اِىْ لػ)َْٓجَعُل(. َكِهه ف جعمً هطاكًعا اْبُف ِجىِّ  ِفْ الت ْس

(11) . 

                                                           

ػػػِ قػػػرب الفاعػػػل هػػػف الػػػدخكؿ فػػػْ أصػػػل الفعػػػل، ىحػػػك أحصػػػد الػػػزرع كأصػػػـر الىخػػػل: أؼ قػػػرب 1) ( الحٓىكىػػػة، ٌك
 .(4/263)ج الؾشرح ابف عقٓل، عمِ ألفية ابف ه ،حصادي كصراهً، أك لغٓر ذلؾ. ابف عقٓل

 .(ٖحصمً)( فْ )ـ(: 2)
 .  (لمحسكهة الضهٓر ٚ حصل كها كاف هثمً)( فْ )ؾ(: 3)
: ]هف الغرائب[.  4) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكِل
ػػػحاَب 5) (، هػػػف الغرائػػػب كالشػػػكاذ. كىحػػػكي: َقَشػػػَعِت الػػػريُح الس  ًُ َفَأَكػػػب  ًُ(، ُيقػػػاؿ: )َكَبْبتُػػػ ( هطػػػاكع )كب ػػػ ( ٓجعػػػل )أكػػػب 

ى هػا َفأَ  ٚ  َحَهَمػُة كتػاب سػٓبكيً، كا  ْقَشَع(، كها ٌك كذلؾ، ٚك شْء هف بىاء )أفعل( هطاكًعػا، ٚك َٓػْتِقُف ىحػَك ٌػذا إ
َـَ الر ُجػػُل( إذا صػػىع هػػا ٓػػدعكي الىػػاس  ْٖ (، )اىفػػض  القػػكـُ( ٌمكػػت أهػػكالٍـ، ك)َأ َـَ ْٖ ، كَأ ( هػػف بػػاب )اىفػػض  )َأَكػػب 

(: د ػػحاُب(: دخػػل فػػْ القشػػع. عميػػً لئيًهػػا، كهعىػػِ )َأَكػػب  ، ككػػذلؾ )َأْقَشػػَع الس  خػػل فػػْ الكػػب، كصػػار ذا َكػػبٍّ
، كقشع(: )اىكب، كاىقشع(. الزهخشرؼ   .(4/582)ج الكشاؼ عف حقائق غكاهض التىزيل ،كهطاكع )كب 

ًً َفآْىَزعَ 6) ًُ َفآْىَكَسَر(، كجاز ىحُك: )أْزَعْجُت ، هطاكُع )َفَعَل(، ىحك: )َكَسْرُت ًٛ؛ أؼ: أّف هطاكعتػً ( اْىَفَعَل ٚـز َج(، قمػي
، كالرضػػػْ، شػػػرح الشػػػافية (50)ص لصػػػيغة )أْفَعػػػَل( قمٓمػػػة. الجرجػػػاىْ: عبػػػد القػػػاٌر، الهفتػػػاح فػػػْ الصػػػرؼ

 .(1/108)ج
 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )ُهْبًكا(.7)
 .(231اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
أىػػً  [:22﴿َأَفَهػػْف َيْهِشػػْ ُهِكبًّػػا﴾ ]الهمػػؾ:( ىػػصُّ الجػػاربردؼ: )قػػاؿ صػػاحب الكشػػاؼ فػػْ تفسػػٓر قكلػػً تعػػالِ: 9)

( هف الغرائب. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ج ًُ فأَكب  (، كُيقاُؿ: )َكَبْبُت ( هطاكَع )َكب   .(230ٓجعل )أكب 
ًيا لػػػـ يكػػػف قبمػػً. غٓػػػر أف ضػػرًبا هػػػف المغػػػة جػػاءت فيػػػً ٌػػػذي -أفعػػل –( )تىقػػل بػػػالٍهز( 10) ؛ فيحػػػدث الىقػػػل تعػػدِّ

ككسػػة هخالفػػػة، فىجػػد )فعػػػل( فٍٓػػا هتعػػػدًيا، ك)أفعػػل( غٓػػر هتعػػػد. كذلػػؾ قػػػكلٍـ:... )كب ػػً هللا عمػػػِ القضػػية هع
 .(2/217)ج كجًٍ(، ك)أكب  ٌك(. ابف جىْ، الخصائص

ٍِٓلِ ، شرح اْبُف َهاِلؾٍ  (11)  .(440-3/439)ج الت ْس
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ه ا  ً : ]و  ل  [وق و  ذ ل ؾ  ( ٌ و  ك  ( ُهَطاِكَع )َكب    (.1)َرد  ِلَجْعِل )َأَكب 

] ً : ]ا ى ف ض  ل  ـْ  وق و  ٍُ ٌََمَكْت َأْهَكاُل َـَ (2)ٌَُك ِبالَفاِء َكُهْعَجَهٍة. ُيقاُؿ: )اْىَفض  الَقْكـُ إذا  ْٖ (. كُيقاُؿ: )َأ
ٓبِ (3)الر ُجُل(: إذا َأَتِ ًُ الطِّ (. قاَل ًِ ـَ( فْ عباَرِة  (4).ِْبَها ُيٛـُ َعَمْي ْٖ ـُ أف  )َأ ٍِ ٌَُك ُيْف اِؼ ِهَف َك الَكش 

                                                           

 .(أكب)( فْ )ط(: 1)
 .(آثر الهيـ)( فْ )ـ(: 2)
 ( أتْ فْ )ط(.3)
ٌػػػػ( الحسػػٓف بػػف دمحم بػػف عبػػد هللا، شػػرؼ الػػدٓف الطٓبػػْ، كهػػا فػػْ )شػػذرات الػػذٌب(، ك)البػػدر 743( الطٓبػػْ)ت4)

: )فػْ ٌػاهش  ًِ  - 1الطالع(: ]الحسٓف[، أّها فْ )بغية الكعاة(: فػ]الحسف[: كعمق هصحح الػدرر الكاهىػة بَقْكِلػ
ِ ىفسً فػْ أكؿ )شػرح ٌػ(: ٌذا الرجل؛ أؼ: )الطٓبْ( َسه  902بخط السخاكؼ)ت -إحدػ الىسخ الهخطكطة 

فْ أكؿ  -يعىْ صاحب الدرر الكاهىة  -الهشكاة( )الحسٓف بف عبد هللا بف دمحم(، ككذا سّهاي شٓخىا الهؤلف 
ل تكريز، هف عراؽ العجـ. كاىت لً  تخريجً أحادٓث الهصابيح(. هف عمهاء الحدٓث كالتفسٓر كالبياف. هف ٌأ

جػػكي الخٓػػر، حتػِ افتقػػر فػػْ آخػر عهػػري. ككػػاف شػدٓد الػػّرّد عمػػِ ثػركة طائمػػة هػف ا٘رث كالتجػػارة، فأىفقٍػػا فػْ ك 
الهبتدعػػػة، هٛزًهػػػا لتعمػػػيـ الطمبػػػة كا٘ىفػػػاؽ عمػػػِ ذكؼ الحاجػػػة هػػػىٍـ، آيػػػة فػػػْ اسػػػتخراج الػػػدقائق هػػػف الكتػػػاب 
كالسىة، هتكاضًعا، ضعٓف البصر. هف كتبً )التبياف فْ الهعاىْ كالبياف(، ك)الخٛصة فْ هعرفة الحػدٓث(، 

اؼ( سػػػّهاُي )فتػػػكح الغٓػػػب فػػػْ الكشػػػف عػػػف قىػػػاع الريػػػب(. ك)شػػػرح الكشػػػاؼ(، أك )حاشػػػية عمػػػِ ك)شػػػرح الكشػػػ
ٌَب الّسػىة؛  ػا َخػالف َهػْذ اؼ شرحًا َكِبًٓرا، َكأَجػاب َعه   -ٖىػً هعتزلػْ-الكشاؼ(؛ ففْ الدرر الكاهىة: َشَرَح اْلَكش 

ًُ، صاحُب )شذ ًُ َهْف طالَع رات الذٌب(، ىعتً بػ)شارح الكشاؼ(، أّها ككاىت إجابتً أحسف َجَكاب، َيْعِرُؼ َفضَم
اؼ(، ككذلؾ فْ ٌدية العارفٓف، فقد ذكر هػف تآليفػً: )ُدَرر اٖصػداؼ  فْ بغية الكعاة: )َصاحب َحاِشَية اْلَكش 
اؼ(. كقد جهػع ابػُف جهاعػة فػْ ثىايػا حاشػٓتً الشػرح، كالحاشػية؛ حٓػث يقػكؿ: )...  لحاشية الطٓبِ عمِ اْلَكش 

 ًُ ك الذؼ رأٓتُػ فػْ الكشػاؼ ، كشػرح ذلػؾ الطٓبػْ(، كلكىػً عػاكد فقػاؿ:  )قػاؿ الحمبػِ: ٚك أدرؼ كٓػف فٍهػكا  ٌك
فتػكح الغٓػػب فػْ الكشػػف عػػف  -1الكػل هػػف ٌػذٓف البٓتػػٓف كفػػْ حكاشػْ الطٓبػػْ ...(. كلشػرحً ٌػػذا تحقيقػػاف: 

 -2سػٛهية. ٌػ(، تحقٓق: صالح عبد الرحهف الفائز، رسػالة دكتػكراي، الجاهعػة ا743٘قىاع الريب، لمطٓبْ)ت
ٌػػػ(، تحقٓػػق: صػػالح بػػف ىاصػػر الىاصػػر، )رسػػالة 743فتػػكح الغٓػػب فػػْ الكشػػف عػػف قىػػاع الريػػب، لمطٓبػػْ)ت
/ط ؼ ؼ(. يقػػكؿ صػػاحب كشػػف الظىػػكف، عىػػد 3/212دكتػػكراي(، قسػػـ الهخطكطػػات، الجاهعػػة ا٘سػػٛهية، )

ْ سػتة هجمػدات حدٓثً عف شركحات، كحكاشْ )الكشػاؼ(: ك)حاشػية الطٓبػْ( ٌػْ أجػلُّ حكاشػْ الكشػاؼ، فػ
قبٓل الشػركع، أىػً ىػاكلىْ قػدًحا هػف المػبف، كأشػار  -صّمِ هللا تعالِ عميً كسّمـ  -ضخهة؛ قاؿ: رأٓت الىبْ 

 ًُ ، فأصبُت هىً، ثـ ىاكلُت ّْ فأصاب هىً. سّهاٌا: )فتكح الغٓب، فْ الكشػف عػف  -عميً الصُٛة كالسٛـُ  -إل
عىػكاف الهخطػكط: الحاشػية عمػِ الكشػاؼ عػف حقػائق  قىاع الريػب(. كفػْ خزاىػة التػراث، فٍػرس هخطكطػات:

التىزيل، عىكاف فرعْ: فتػكح الغٓػب فػْ الكشػف عػف قىػاع الريػب، اسػـ الهؤلػف: الحسػف بػف دمحم بػف عبػد هللا، 
ـ، ]ىسخً فْ العػالـ[، 14-ٌػ8ـ، قرف الكفاة:  1342 -ٌػ 743الطٓبْ، اسـ الشٍرة: الطٓبْ، تاريخ الكفاة: 

همؾ فيصل لمبحكث كالدراسػات اٚسػٛهية، اسػـ الدكلػة: الههمكػة العربيػة السػعكدية، اسػـ اسـ الهكتبة: هركز ال
ابػػػػف ك ، (2/527)جاىظػػػػر: البغػػػػدادؼ: إسػػػػهاعٓل، ٌديػػػػة العػػػػارفٓف   0117الهدٓىػػػػة: الريػػػػاض، رقػػػػـ الحفػػػػع: 

 البػػػػػدر الطػػػػػالع الشػػػػػككاىْ،ك ، (2/392)ج ، كالسػػػػػٓكطْ، بغيػػػػػة الكعػػػػػاة(2/186)ج الػػػػػدرر الكاهىػػػػػة ،خمكػػػػػاف
 .(2/256)ج اٖعٛـ ،لزركمْكا، (1/36) ، كخزاىة التراث، فٍرس هخطكطات(1/229)ج
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 ًُ ُهكِز، َعمِ أى  ٍْ َْٖجَكِؼ َٚ ِهَف الَه ًُ  ا ًِ  -َأْيًضا –َُٓجكُز أْف َيُككَف ِهْى َكَهْعَىاُي ِحَٓىِئٍذ َصَىَع َها ُْٓدَعِ ِب
 . (1)َلِئيًها(

  ً ل  [(2)ق و  َٖـَ؛ أؼ: صاَر َذا  : ]ه ف  ب اب  اى ف ض  ؛ أؼ: َصاَر َذا َىْفٍض ِلمِحَراِب. كَأ اْىَفض 
َهةٍ  َٛ  .(3)َه

مى  يء  ع  : ل و ج ود  الش  ً : ]أ ي  ل  ٍة[ق و  ف  ِريفُ  ص  ًُ َكَجَد الَهْفُعكَؿ (4) قاَؿ الش  : هعىاُي: َأف  َفاِعَم
َْصِل ا (5)َهْكُصكًفا ِبِصَفٍة هشبٍة ًِ َبَياٌف ِٖ ، كِفي ِّْ ًِ الثُِّٛث اِرحِ ُهْشَتق ٍة ِهْف ِفْعِم ِحَٓىِئٍذ؛  لِفْعِل ِفْ َكٛـِ الش 
، كَٚ َشؾ  أف  )الَبِخَٓل( ِصَفٌة ُهْشَتق ٌة ِهْف )َبِخَل(، (6)َفَهْعَىِ: َأْبَخْمُت َزْيًدا: ًٛ ـَ َكَجَد َزْيًدا َبِخي َأف  الُهَتَكمِّ
ْ فْ هعىِ الَفاِعلِ  َٖف  )الَبِخٓلَ (7)ٌك ًُ َهْحُهكًدا. ؛  ًُ(: َكَجْدُت ًِ )اْلُبْخُل(، كهعىِ )َأْحَهْدُت ـَ ِب ٌَُك َهْف َقا  )

ًِ اْلَحْهُد.  َٖف  الَهْحُهكَد َهْف َكَقَع َعَمْي َْ ِفْ َهْعَىِ الَهْفُعكِؿ؛   َكٌِ

  ً ل  م ب  (8)ق و  ل مس  ـْ يَ  [(9): ]و  : كَقْد َيُككُف ِلَسْمِب الِفْعِل َعِف الَفاِعِل إَذا َل ـْ ٍِ ًيا، كقكِل ُكْف ُهَتَعدِّ
َك  ٍُ ك الَجْكُر، ككذلَؾ َهْعَىِ: َأْقَسَط: َعَدَؿ. كَهْعَىِ: َقَسَط: َجاَر؛ َف ًُ الِقْسُط، ٌك )َأْقَسَط(؛ أْؼ: َزاَؿ َعْى

ًِ أْف َْٓذَكَر الُهَصىِّفُ  ًُ؛ َفَكاَف ِهْف َحقِّ ًُ: َأْقَسَط.  ِهْى ىا، كيقكؿ: كِهْى ٍُ ٌَ 

] ً ت  ً : ]ق م ت  الب ي ع  و أ ق م  ل  ُف( الَكِمَهِة َهْحُذكَفٌة،  ق و  : َأف  )َأَقْمُت( بهعىِ: )ِقْمُت(، ك)َعْٓ ًِ ُد ِفي ٌِ ا كالش 
ا ِإلِ )الَقاِؼ( ٍَ ـ  ُحِذَفِت )الَياُء( َبْعَد َىْقِل َكْسَرِت َْصُل: )ِقَٓمْت(، ُث ْٖ ٌَِرؼُّ كا ًُ ؛ َفَصاَر )ِقْمُت(، قاَؿ الَجْك  : َأَقْمُت

                                                           

ػػػحاَب 1) (، هػػػف الغرائػػػب كالشػػػكاذ. كىحػػػكي: َقَشػػػَعِت الػػػريُح الس  ًُ َفَأَكػػػب  ًُ(، ُيقػػػاؿ: )َكَبْبتُػػػ ( هطػػػاكع )كب ػػػ ( ٓجعػػػل )أكػػػب 
ى هػا َفَأْقَشَع(، كها ٌك كذلؾ، ٚك شْء هف بىاء )أفعل( هطاكًعػا، ٚك َٓػْتقِ  ٚ  َحَهَمػُة كتػاب سػٓبكيً، كا  ُف ىحػَك ٌػذا إ

َـَ الر ُجػػُل( إذا صػػىع هػػا ٓػػدعكي الىػػاس  ْٖ (، )اىفػػض  القػػكـُ( ٌمكػػت أهػػكالٍـ، ك)َأ َـَ ْٖ ، كَأ ( هػػف بػػاب )اىفػػض  )َأَكػػب 
ػػحاُب(: دخػػل فػػْ ا ، ككػػذلؾ )َأْقَشػػَع الس  (: دخػػل فػػْ الكػػب، كصػػار ذا َكػػبٍّ لقشػػع. عميػػً لئيًهػػا، كهعىػػِ )َأَكػػب 

، كقشع(: )اىكب، كاىقشع(.  .(4/582)ج الكشاؼ ،الزهخشرؼ  كهطاكع )كب 
: ]أؼ: لكجكد الشْء عمِ صفة[.2) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(3/2050)ج هعجـ المغة العربية الهعاصرة . عهر،(هصدر هيهْ هف ٚـ)( 3)
 .(1/250ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (4)
 ة فْ )ؾ(، ك)ط(.( )هشبٍة(، ساقط5)
 ( )زيًدا( ساقط فْ )ط(.6)
 .(الهفعكؿ)( فْ )ـ(: 7)
ك أها فْ الفعل إلِ آخري[.8) :]ٌك ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(232اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 9)
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ًِ َقِمَٓمٌة.(1)الَبْيَع ِإَقاَلةً  َْ ُلَغٌة ِفي ّـِ، َكٌِ ًُ. َكُرب َها َقاُلكا: )ِقْمَت الَبْيَع( ِبالض    ؛ أْؼ: َفَسْخُت
]ه ع اىي )ف ّعل (
(2):](3) 

ٌ و  إه ا في الف ع ل   ً :]و  ل  ر ي   (4)ق و  ِهَف الَبِِّٓف أف  الت ْكِثَٓر فْ الَفاِعِل أِك الَهْفُعكِؿ َيْسَتْمِزـُ  [(5)إلى آخ 
 الت كِثَٓر فْ الِفْعِل ِبُدكِف الَعْكِس.

( ً ل  اة [6ق و  ت ت  الش  اف  ه و  م ذ ل ؾ  ك  ـِ الت ْكِثِٓر أ(:]ف  َْٖجِل َعَد ًِ ؛ أؼ:  ـِ َجَكاِز اْسِتْعَهاِل َْجِل َعَد ْك ِٖ
 . ض.(7)إذا َفَقَد الت ْكِثٓرَ 

ة [ د  ٌ ي  و اح  ٌ ا و  ث ير  ـ  ت ك  ت ق ي ً :]إ ذ  ال ي س  ل  َذا؛ ِلُيَقٓ َد اْىِتَفاَء  (8)؛ َعم َل اْىِتَقاءَ ق و  ٍَ الت ْكِثِٓر فْ الِفْعِل ِل
ًِ ِبُدكِف (9)الَكاِضِح َأف  )الِفْعَل( الِذؼ َكِهفَ  -َأْيًضا –الت ْكِثِٓر ِبالَفاِعِل  ٌَُك )الَهْكُت( َيْهَتِىُع َتْكِثُٓرُي فْ َىْفِس

 َتْكِثٍٓر فْ َفاِعٍل أْك َهْفُعكٍؿ. 

                                                           

قالَة ِفْ الَبْيع هف )ِقْمُتً الَبْيَع كأَقْمُتً(، َحَكاُي ِسَٓبَكْيً، َكَأُبك 1) ِ٘ ـِ: )ِقْمتػً( عمػِ َأف  )العػَٓف( )يػاٌء(( ا ٍُ . زيد؛ فدؿ  قكل
 .(1/323ابف سٓدي، الهخصص )ج

 .(233اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 2)
 :[َهَعاىْ َفّعلَ ]( 3)

َْبَكاَب ِلمت ْعِهٓرِ  ْٖ َل ِفْ اْلَغاِلِب ِلمت ْكِثِٓر ... َكَفَتَح ا  َفع 
ْفَت كَ  ْلَت َكَطك  ـْ َفْمُْٓؤَخَذاَقط ْعَت َجك  ٍُ  َذا ... َكَهْكَتَت َأْىَعاَه

  ْ ِق ْقَت اْلُهَىاِفَق الش  ًُ َفس  ْ  ... َكِهْى ؼ َىْحَك َفر ْحَت الت ِق  َكِلمت َعدِّ
ًُ َقْد َكَرَدا ًُ َكِزْلَت ٍَِدا ... َزي ْمَت ًُ َقْد ُع  ِلمّسمِب ِفْ َجم ْدَت

 .(2/22)ج فية ىظـ الشافية لمىيسارؼ الشافية فْ عمـ التصريف، كالكا ،ابف الحاجب
َف الَعِْٓف. 4)  ( قصد )َفّعَل(، ُهَضع ُف الثُِّٛثْ، ُهَضع 
 .(بالفعل إلخ)( فْ )ط(: 5)
ا[.6) :]اذ ٚ يستقيـ تكثٌٓر ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ل التصريف َباب التفعٓل لمتكثٓر َغاِلبا. ثـ  التكثٓر إِ 7) ه ا ِفْ اْلِفْعل َىْحك حكلت كطكفت. َأك ِفْ ( التكثٓر: َقاَؿ ٌأ

َْبػػَكاب. َفػػِإف فقػػد َذِلػػؾ لػػـ يسػػْغ اْسػػِتْعَهالً َفمػػَذِلؾ َكػػافَ  ْٖ ِبػػل. َأك ِفػػْ اْلَهْفُعػػكؿ َىْحػػك غمقػػت ا ِْ٘  اْلَفاِعػػل َىْحػػك هػػكت ا
ْسػػبَ  ٌَػػَذا اْلِفْعػػل َٚ َيْسػػَتِقيـ تكثٓػػري ِبالىِّ َف  ػػاة لشػػاة َكاِحػػَدة خطػػأ ِٖ ػػْ هكتػػت الش  ػػا َكٌِ ػػاة ِإْذ َٚ َيْسػػَتِقيـ تكثٌٓر ِة ِإَلػػِ الش 

 .ًُ ـ  هفعػػػكؿ لَيُكػػػكف التكثػػػر َلػػػ  شػػػرحاف عمػػػِ هػػػراح اٖركاح فػػػْ عمػػػـ الصػػػرؼ دىقػػػكز،اىظػػػر: َكاِحػػػَدة َكَلػػػْيَس ثػػػ
 .(1/235)جدستكر العمهاء  ىكرؼ،ك ، (1/148)ج

ْ )اىتفاء(؛ بدلٓل ها ٓمْ، فيكػكف : )اىتفاء(، ك)اىتقاء(، فْ الىسخ الث)شآٌف، هجهكعة الشافية(( فْ 8) ٛثة، ٌك
 خطأ هف الىساخ.

 ( )الذؼ( ساقط فْ )ط(.9)
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  ً ل  يف   :(1)ق و  ار ح  ً  ب ع ض  الش  م ي  ز اد  ع  ِريفُ  [(2)]و  ُقْمَت:  ؛ َفِإفْ (4) ، كفْ َشْرِح الى ظ اـِ (3) ٌَُك الش 
ُي َىَظٌر؛  .(5))َغَمْقُت الباب( َٚ َْفَصِح، كِفيها َقا ْٖ : أّف (6) َفِفْ الّصَحاحِ أْك )َقَطْعُت الث ْكَب( خّففت عمِ ا

ًُ( ِهَف الَباِب الث اِىْ : )كَغم قَ (7))َغَمْقَت الَباَب َغْمقًا( ُلَغٌة َرِدي ٌة َهْتُركَكٌة. كفِ القاهكس : (8)الَباَب ُيْغِمُق
 كالَفِصيُح: أَْغَمَقً.  (،10)أك ُلَغٌة َرِدي ٌة َهْتُركَكةٌ  (9)َلْثَغةٌ 

  ً ل  ىّ ف  (11)ق و  ر ي  اله ص  ر  ه ا ذ ك   ٌ ال ف  ظ ا ٌ ذ ا ي خ  ر ح  اله   :]و  ل  ف ي ش  ؛ أؼ: فْ )َقط ْعُت [(12) ف ص 
ى َها َكاَف الث ْكَب( ِهْف َجَكاِز الت ْضِعِٓف؛ أؼ: َحِقيَقًة َهَع َكْكِف الَهْفُعكِؿ َكاِحًدا إذا ُأِريَد الت ْكِثُٓر فْ الِفْعِل، كا  

ُرُي؛ ٌِ َْٖصَل الَحِقيَقُة. َظا َف  ا ِٖ 
  ً ل  ىّ ف  (13)ق و  ر ي  اله ص  ا ذ ك  ال ف  ه  ٌ ذ ا ي خ  لِ [:] و  َف  َها َذَكَر فْ َشْرِح الُهَفص  (14) ؛ ِٖ

)َقط ْعُت  9
ا ٌر فْ ُهَخاَلَفِة َبْعِض الش  ٌِ ًُ َكاِحًدا، َكَذِلَؾ َظا ْف َكاَف َهْفُعكُل ، َكاِ  ًِ ِرِحَٓف؛ الث ْكَب( َدؿ  عمِ َجَكاِز اْسِتْعَهاِل

لِ   . (15) ِلَها َذَكَر فْ َشْرِح الُهَفص 

                                                           

 .(234اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
( ىصُّ الجاربردؼ: )إف  الهراد بالتكثٓر فػْ الهفعػكؿ أىػً ٚ يسػتعهل )غمقػت( بالتضػعٓف، إٚ إذا كػاف الهفعػكؿ 2)

راًرا كثٓػػرة لػػـ يسػػتعهل إٚ غم ػػَق بػػٛ تضػػعٓف، إٚ عمػػِ سػػبٓل الهجػػاز(. جهعػػا، حتػػِ إذا كػػاف كاحػػًدا كغم ػػق هػػ
 .(34)صشآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼ

 .(1/252ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (3)
 .(1/48)ج ( الىظاـ، شرح الشافية4)
َْبػػَكاَب(؛ لقػػاؿ: ضػػع فتَ 5) ْٖ َْبػػَكاَب(. لػػك الثابػػت عىػػد ابػػف جهاعػػة )ا ْٖ  الىظػػاـ، شػػرح الشػػافيةكعىػػد . ( فػػْ )ؾ(: )ا

َْٖبَكاَب( ]ٓكسف:1/48)ج  [؛ لمتكثٓر، هع التضعٓف. 23(: )َغم َقِت ا
رؼ 6)  .(4/1538)ج الصحاح ،(  الجٌك
 .(1/915)ج ( كغمق الباب يغمقً: لثغة أك لغية ردٓئة فْ أغمقً. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط7)
 ( )هف الباب الثاىْ( ساقطة فْ )ؾ(.8)
 ( )َلْثَغٌة(: ساقط فْ )ـ(.9)
 ( فْ )ط(: )هٍجكرة(.10)
:]الهشتق ٌك هىً[.11) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكِل
 .(2/120)ج ( اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل 12)
:]الهشتق ٌك هىً[.13) ًِ  ( ساقط فْ )ـ(، إلِ َقْكِل
 .(2/120)ج ( اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل 14)
 .2/120 الهرجع السابق، (15)
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] ً ى  ٌ و  ه  ت ق   ً :]اله ش  ل  ق و 
ًِ الَهْصَدُر؛  (1) َق(، كالَهْجُركُر ِلْمِفْعِل، كالُهَراُد ِب ِهُٓر الُهْىَفِصُل: لػِ)َفس  الض 

 َْ ٌِ ِر َهْف  ًُ. (2)َفالُهْشَتقُّ ِصَفٌة َجَرْت َعمِ َغْٓ  َل
    ً ل  ً  (3)ق و  ت  د  ق ر  ًُ الِقْرَدافَ كالُقَرادُ  (5)[(4): ]و  ْد َبِعَٓرَؾ(؛ أؼ: َأِزْؿ َعْى  .(6): كاِحُد الِقْرَداف. ُيقاُؿ: )َقرِّ

]هعاىي: ف اع ل [
(7)  

                                                           

ًُ( فْ أّىػً لػـ 1) ًُ(؛ ّٖىً هخالٌف لػ)َفر ْحُت ْقُت ىها فصل قكلً: )َفس  ( ىصُّ الجاربردؼ: )كلمتعدية( كقد عرفت هعىاٌا كا 
ًُ(: قمت لً: يا فاسػق، أك ىسػبتً إلػِ  ْقُت ىها جعمً هىسكًبا إليً إذ هعىِ )َفس  يصٓري فاعًٛ لمفعل الهشتق هىً، كا 

 .(234)صق. كليس الهعىِ صٓرتً فاسًقا. شآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼالفس
 ( فْ )ـ(: )هف ٌك(.2)
ًُ:]فإىً ٓدؿُّ صريًحا...[.3)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، َقْكُل
 .(235اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
ْدُتً(؛ أؼ: 5) ْمِب كا٘زالة، َىْحُك: َجم ْدُتً كَقر   أزلت قرادي كسمخت جمدي.( التشدٓد ِلمس 
 .(5/496)جالىيسابكرؼ، تفسٓر الىيسابكرؼ ك ، (1/251ركف الدٓف، شرح الشافية )ج 
رؼ (2/350)ج هعجـ دٓكاف اٖدب ( اىظر: الفارابْ،6)  .(2/523)ج الصحاح ،، كالجٌك
 ( هعاىْ: فاَعَل:7)

ًُ ِإَلِ ... ُهَشاِرٍؾ ِلَغِْٓرِي ُهَسج    َٛ ُْٓىسُب ِفْ َفاَعَل َأْصُم
ْمَزـُ ِبالت ْضهُِّف ... َكَىْحِك َباَحْثُت ُأكِلْ الت َفطُّفِ  َٓ ًُ  َفَعْكُس
ػ اْلِفْعُل ِبالمُُّزكـِ ... َكِهْثِل َكاَرْهُت َأَبا َهْخُزكـِ   ِلَذا ُيَعد 

َؼ ْٚثَىِْٓف عمِ الُهَشاَرَكً ػ لم ذؼ َها َشارَكً ... ُعدِّ ْف َتَعد   َكاِ 
 ْ الِكَتاَبا ... َٚ ِهْثل َشاَتْهُت ال ِذؼ َأَجاَباَكَىْحِك َجاَذْبُت أخ

 َٛ َٛ ... َكِهْثِل َضاَعْفُت َكَهْعَىِ َفَع  َكُربَها َجاَء ِبَهْعَىِ َفع 
 .(2/22)ج الشافية فْ عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية لمىيسارؼ  ،ابف الحاجب

ًِ 646يقػكؿ ابػػف الحاجػب)ت َْٔخِر ِلْمُهَشػاَرَكِة َصػػِريحًا، َفَِٓجػػُْء ٌػػػ(: كفاَعػل ِلِىْسػػَبِة َأْصػِم َْٖهػػَرْيِف ُهَتَعمِّقػًا بػػا ِإَلػػِ َأَحػِد ا
يًا، َىْحػػػَك: كاَرْهتُػػػً، ك  ؼ ُهَتَعػػػدِّ ػػػُر اْلُهَتَعػػػدِّ ـ  جػػػاَء َغْٓ ًُ َكِهػػػْف ثَػػػ ًُ، كشػػػاَرْكُت شػػػاَعْرُتً، اْلَعْكػػػُس ِضػػػْهًىا، َىْحػػػَك: َضػػػاَرْبُت

ؼ إَلػِ كاِحػٍد ُهَغػآِ  ًُ الثّػكب(، بخػٛؼ: )شػاتهتً(، كبهعىػػِ: َكاْلُهَتَعػدِّ يًا إلػِ اْثَىػِْٓف، َىْحػَك: )َجاَذْبتُػ ٍر ِلْمُهَفاَعػِل ُهَتَعػدِّ
)َفَعػػَل(، ىحػػَك: )سػػافرُت(. كيػػذكر ركػػف الػػدٓف ا٘سػػترأباذؼ: أّف )فاَعػػَل( يػػأتْ لهعػػاف: أحػػدٌا: أف يػػأتْ غالًبػػا 

ر أخػر هشػارًكا لػً، كيػىعكس ضػهًىا. كثاىٍٓػا: أف لىسبة هصدر الفعل الثٛثْ إلِ أحػد اٖهػريف هتعمًقػا بػاٖه
هػػُت(.  ػل(، يعىػػْ لمتكثٓػر، ىحػك: )ضػاعفت(، بهعىػػِ: )ضػع فت(، ك)ىاعهػت(، بهعىػِ: )ىع   -يػأتْ بهعىػِ )َفع 

َْ بهعىػػِ: )فَعػػل( ىحػػَك: )سػػافرُت(.  كرابعٍػػا: أْف يػػأتْ بهعىػػِ: )أْفَعػػل(، ىحػػَك: )عافػػاؾ هللُا(، -كثالثٍػػا: أْف يػػأت
الشػافية فػْ عمػـ التصػريف،  ،الى ْعَل(، بهعىِ: )أعفاؾ هللا(، ك)أطرقُت الى ْعَل(. اىظر: ابف الحاجػب ك)طارقتُ 

 .(1/253ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/20)ج كالكافية ىظـ الشافية لمىيسارؼ 
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ٍرو[؛ ٍد ه ت ع مّ ًقا ب ع ه  ي  ب  إلى ز  ر  ب ة  الض  م ى ى س  يًحا ع  ر  ً  ي د ؿ  ص  ى  ً :]ف إ  ل  َف  َفاِعِمي َة َزْيٍد،  ق و  أؼ: ِٖ
ٌَُك َفاِعِمي ُة َعْهٍرك، كَهْفُعكِلي ُة َزْيٍد َكَهْفُعكِلي َة َعهْ  ، َكَيِجُئ الَعْكُس الِذؼ  ًِ ؛ إِذ -ِضْهًىا –ٍرك ِهه ا ُصرَِّحْت ِب

َها ُهَتَشاِرَكاِف ِفيًِ  ٍُ َى  ْرُب َكَها َكَقَع ِهْف َزْيٍد َعمِ َعْهٍرك َكَقَع ِهْف َعْهٍرك َعمِ َزْيٍد؛ ِٖ َكُكلُّ َكاِحٍد  (1)الض 
َهاِهىْ  ٍُ

(2) . ًٍ ، َكَهْفُعكٌؿ ِهْف َكْج ًٍ ُركِح ِإف  فْ َتْهِثِٓل الُهَصىِّفِ  َفاِعٌل ِهْف َكْج ًُ(  كفْ َبْعِض الشُّ بػ)َشاَرْكُت
ِرَكَة َلْيَسْت ِبُهْسَتَفاِدٍة ِهَف الُهَفاَعَمِة َبلْ  َف  الش  َْ َهْدُلكُؿ  َىَظٌر؛ ِٖ

ٌِ ِٓف كالر اِء كالَكاِؼ؛ إْذ  َْ ِهَف الشِّ
ٌِ

َف  َتْحِصَٓل الَحاِصِل ُهَحاٌؿ؛ َفَشاَرَؾ ِهْف ُهَكا ِرَكِة؛ ِٖ ِفِق الَكِمَهِة كَٚ َُٓجكُز َأْف َُٓراَد الُهَشاَرَكُة ِفْ الش 
َٖف  )َشَعَر( ِهَف  -َأْيًضا – الُهَجر ِد كػ)َساَفَر( ِبَهْعَىِ )َسَفَر( َقاَؿ: كِفْ الت ْهِثٓلِ  ًُ( َىْظٌر؛  ال ِٛزـُ ِبػ)َشاَعْرُت

ـِ ليس ًُ. َيُككُف ب30/ؽ الِعْم اِعِر َكَهْفُعكُل ْعَر َهُقكُؿ الش  َٖف  الشِّ ِزـٍ، َكَكَذا ِبَهْعَىِ َأْىَشَأ الِشْعَر؛  َٛ / ِب
يًّا. اىتٍِ.  ُهَتَعدِّ

ِؿ َفبِ    َٖك  َٖف  الُهْسَتَفاَد ِهْف َلْفِع )َشَرَؾ( َهْعًىِ َٚ كالَجَكاُب إّها َعِف ا َهْىِع ُلُزكـِ َتْحِصِٓل الَحاِصِل؛ 
ًُ ِبالث اِىْ َصِريًحا ِؿ َكَتَعمُُّق َٖك  ًُ ِإَلِ ا ًُ، كأّها ِىْسَبُت كُه ٍُ ٌَُك َهْف ّٚ َبَْٓف اْثَىِْٓف؛ ِإْذ  ُر إ ًِ َُٓتَصك  ، َكَهِجُْء َعْكِس

ؼ )َشَعَر( ِبَهْعَىِ َفِإى هَ  -ِضْهًىا – ًُ، كَأه ا َعِف الث اِىْ َفُيْهَىُع َتَعدِّ َْ ِهْى ٌَُك ُهْسَتَفاٌد ِهْف ِصيَغِة َفاِعٍل ِإَذا ُبِى ا 
ْف َجاَء  ِف، كاِ  ّـِ الَعْٓ ا؟ -َأيًضا –)َقاَؿ ِشْعًرا( أك )َأَجاَدُي(، َكَْٓف َكَقْد َجاَء ِبَض ٍَ  ِبَفْتِح

ً :]ب ل  ي ك وف  ه غ ا ل  [ق و  ل  اع  ِٛحي ِة  ي ًرا ل م ه ف  ِفْ َبْعِض الىَُّسِخ ِلْمَفاِعِل، َكالُهَراُد: الُهَغآَرُة فْ الص 
ُر  (3)ِلْمُهَشاَرَكِة؛ َفِزيَد ِفْ )َشاَتْهُت َزْيًدا( )َصاِلًحا( لٍا؛ َفَمْيَس ُهَغآًِرا. ك)الث ْكُب( فْ: )َجَذْبُت الث ْكَب( َغْٓ

َك ُهغَ (4)َصاِلحٍ  ٍُ َْف َيُككفَ ؛ َف ِٖ ًِ ِحٓ ِت َٛ ـِ َص ِّْ ِلْمُهَشاِرِؾ؛ ِلَعَد ِث َٛ آٌِر، أِك الُهَراُد ُهَغآََرُة َهْفُعكِؿ الثُّ
ُهَشاِرًكا  (5)

َْف َيُككَف ُهَشاِرًكا َكاَف ُهَغآًِرا ِلْمُهَشا(6)ِلْمَفاِعِل، َكػ)الث ْكِب( فْ: )َجَذْبُت الث ْكَب(  ـْ َيْصُمْح ِٖ ِرِؾ؛ ؛ َله ا َل
ِؼ )َزْيٍد( فْ: )َشَتْهُت َزْيًدا( َٛ ـْ يكف (7)َفاْحِتَٓج إلِ َهْفُعكٍؿ آَخَر َيُككُف ُهَشاِرًكا ِبِخ َله ا َصُمَح ِلْمُهَشاَرَكِة؛ َل

                                                           

 ( فْ )ـ(: )كقعا فيً بالهشاركة(.1)
 .(236اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 2)
 )الثكاب(.( فْ )ـ(: 3)
 .(237اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
 .(ٚ َيُككفُ )( فْ )ـ(: 5)
َْف يككَف هشارًكا لمفاعػل 6) ( )غٓر صالح فٍك هغآر أك الهراد هغآرة هفعكؿ الثٛثْ لمهشارؾ؛ لعدـ صٛحٓتً ِٖ

 كالثكب فْ: )جذبُت الثكَب( ساقط فْ )ؾ(.
 يًدا(.: )زيٌد شتـَ ز (بخٛؼ فْ)( فْ )ط(: 7)
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لِ  ًِ كَأْكَفُق ِبَها فْ َشْرِح الُهَفص  ٌََذا َأْقَرُب إلِ َلْفِظ ، َك ًِ َْ ِب هغآًرا لمهشارؾ؛ َفاْكُتِف
 (1)

ِؿ يِشُٓر   َٖك  لِ ا كا 
ـُ  َٛ اْلَْٓزِدؼّ  (2)َك

 (3)
 . 

: ً ل  ٌ ر ي   (4)ق و  و  ل  الج  ف وًرا([]ل ك ف  ى ق  ف ر  س  ت  أ س  ف ر  : )س 
: َها َُٓردُّ (6) فْ القاهكس (5)

ٌَذا  (7)
: )َكَرُجٌل َسْفٌر َكَقْكـٌ َسْفٌر، َكَساِفَرٌة، َكَأْسَفاٌر، َكُسف اٌر(: ُذك َسَفٍر: الى ْقَل، َكُيَؤيُِّد َها َذَكَر الُهَصىِّفُ  ًِ : َقاَؿ ِفي

 ًُ اِفُر(: الُهَساِفُر: ٚ )ِفْعَل( َل ًُ.(8)ِلِضدِّ الَحَضِر. ك)الس  ُه َٛ ٌََذا َك  . 

ـُ اْسِتْعَهاؿِ  َكَعَد
َٚ َيْهَىُع الت ْهثِ  (9) ِد  لػِ)َفاَعَل( ِبَهْعَىِ )َفَعَل( َكَها َفَعَل  /أ31/ؽ َٓل بػِ)َساَفْرُت(الُهَجر 

ا. الُهَصىِّفُ  َْحَسُف الت ْهِثُٓل بػِ)َداَفَع َكَجاَكَز َكَكاَعَد(، َكَىْحِكٌِ ْٖ ـَ ا  َعَمِ َها َٚ َْٓخَفِ. ِىْع

اع ل ([]ه ع اىي )تف  
(10) 

  ً ل  اع ل   :(11)ق و  ع  ت ف  ض  و  [ (12)]و   ً ب ت  ًُ(.  ل ى س  (، ك)َل ًِ ِهُٓر ِلْمِفْعِل، كَكَذا َضْهُٓر )ِفي  ٌذا الض 
                                                           

 .(2/120)ج ( اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل 1)
 البزدكؼ(.)( فْ )ـ(: 2)
 .(590-2/585)ج ، كابف عقٓل، الهساعد فْ تسٍٓل الفكائد(1/54)ج ( الٓزدؼ، شرح الشافية3)
غٓػر كقكلػؾ: )سػافرُت(: ( ىصُّ الجػاربردؼ: )كيػأتْ )فاَعػَل( بهعىػِ )َفَعػَل(؛ أؼ: لىسػبة الِفْعػِل إلػِ الفاِعػِل، ٚ 4)

ْ  هػػف لفػػع سػػافرت بهعىػػاي َفُيَهث ػػَل بػػً كهػػا فػػْ )شػػغمتً  ـ  ِفْعػػٌل ثٛثػػ بهعىػػِ ىسػػبة السػػفر إلػػِ الهسػػافر، كلػػيس ثَػػ
 .(237)ص كأشغمتً(. شآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼ

 ،صػػاحب كصػػحب، كسػػفار :هثػػل ،فر: خرْجػػت إلػػِ الَسػػَفِر: فأىػػا سػػاِفٌر، كقػػكـٌ سػػ(َسػػَفْرُت َأْسػػِفُر ُسػػفكراً )( يقػػاؿ: 5)
رؼ  :هثل  .(2/686)ج الصحاح ،راكب كركاب. الجٌك

كقػػـك سػػفر كسػػافرة كأسػػفار كسػػفار: ذكك سػػفر، لضػػد الحضػػر. كالسػػافر: الهسػػافر، ٚ فعػػل لػػً.  ،( كرجػػل سػػفر6)
 .(1/408)ج اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط

  ( فْ )ط(: )ٚ ٓرد(.7)
ػػِذِٓب: )َٚ 8) ٍْ ًٛ. ( ِفػػْ الت  ًُ ِفْعػػ َٖى ػػا لػػـ َىػػَر َلػػ  ِفْعػػَل َلػػً(، َكِفػػْ الُهْحَكػػـ: كَرُجػػٌل سػػاِفٌر: ُذك َسػػَفٍر، َكَلػػْيَس عمػػِ الِفْعػػِل؛ 

ػػَك سػػاِفٌر، كالَجْهػػػُع َسػػْفٌر، هثػػل صػػػاِحٍب  ٍُ َكِفػػْ اْلِهْصػػَباح: َسػػَفَر الرُجػػػُل َسػػَفرًا، هثػػل: َطَمػػب: خػػػرج لْٛرِتحػػاِؿ، َف
ُجػكٌر، َكاْسػُتْعِهَل الَهْصػَدُر اْسػهًا، كُجِهػَع عمػِ َأْسػَفاٍر. الزبٓػدؼ، تػاج العػركس كَصْحب، لكف  استعهاَؿ الفع ٍْ ِل َه

 .(12/38)ج
 .(اٚستعهاؿ)( فْ )ـ(: 9)
 ( َهَعاىْ تَفاَعَل:10)

 َٚ َٛ ... ُهَصر ًحا َكَقْكِلَىا َتَباَد َْهَراِف ِفْ َتَفاَع ْٖ  َكاْشَتَرَؾ ا
ٌََذا اْلَباُب ِفْ ا ـ    لُهَشاَكَمة ... َْٓىُقُص َهْفُعكًٚ َعْف الُهَفاَعَمةِهْف َث

ٌَْمُت ِبَأْهٍر ُعِرَفا اِر َأْهٍر اْىَتَفِ ... َىْحَك َتَجا ٍَ  َكَجاَء ِفْ ِإْظ
 َٛ َٛ ... ِهْثُل َتَكاَىُْٓت ِلَضْعٍف َحَص ٌََكَذا َجاَء ِبَهْعىِ َفِع  َك

ًُ بِ  ًِ َتَباَعَداَكَطاَكَعْت َفاَعَل َىْحَك َباَعَدا ... َطاَكَع  َتاِئ
 .(2/22)ج الشافية فْ عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية لمىيسارؼ  ،ابف الحاجب

 .(238اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 11)
 ( فْ )ـ(: بػ)فاعل(.12)
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    ً ل  ً  -أيًضا -]ويجيي   :(1)ق و  ى  ت ق  ه  ر  أف  الهعىى الذي اش   ٍ ل  أ ظ  اع  ؿ  عمى أف  الف  ؛ ل ي د 
] ً ل  ل  اص  اع ل ( ح  ًُ فْ َحاٍؿ ليس (2) ِ َذِلَؾ اْبُف ُعْصُفكرٍ َسه   )ت ف  (؛ قاؿ: كٌَُك أْف ُِٓرَيَؾ أى  ـَ ا ٍَ : )ا٘ٓ

 :(3)فٍٓا، كَأْىَشدَ 
ر   ز  ه ا ب ي ه ف  خ  ت  و  ر  از  إذا ت خ 
(4) 

ًُ )َتَفاَعَل( ٌك َهْصَدُر :(5)كالَخَزرُ    ِضُٓق الَعِْٓف َهَع ِصَغِرٌَا، كالُهَراُد ِبالَهْعَىِ الذؼ اْشُتق  ِهْى
 ًُ ِدِي كها يفٓدي قكُل ٌََل( ِزيدَ (6)ُهَجر  َل.  . َفَهْعَىِ )َتَجا ٍْ َر الَج ٍَ ًُ َأْظ  َأى 

  ً ل  ى ي(7)ق و   ٌك بفتح الكاك، كسككف الىكف.  [(8): ]هف الو 
                                                           

 .(239اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
ٍٓػػاـ)( 2) ِ٘ ػػػك أف ُِٓرَيػػػَؾ أىػػػً فػػػْ حػػػاؿ لػػػيس فٍٓػػػا. كقكلػػػؾ:(ا ٌَمػػػُت(؛ أؼ:  : ٌك )َتغاَفمػػػُت كَتعاَهٓػػػُت كَتىاَعسػػػُت كَتجا

ْف لـ أكف فْ الحقيقة هكصكًفا بذلؾ. قاؿ:  َأظٍرُت ذلؾ، كاِ 
 ِإذا َتخاَزرُت كها بْ ِهْف َخَزْر 

ٍٓػاـ. ك)تخػازر(: ضػٓق عٓىيػً ليحػدد  ِ٘ أؼ: أظٍرُت ذلػؾ. كقكلػً: "كهػا بػْ هػف خػزر": ٓػدؿُّ عمػِ هػا قمىػاي: هػف ا
 .(125)صالههتع فْ التصريف  ،ٓق العٓف. ابف عصفكرالىظر. كالخزر: ض

( هػف الرجػز: لػػ)أرطاة بػػف سػٍّية(، كهػا فػْ سػػهط الٕلػْ فػْ شػػرح أهػالْ القػالْ، كفػْ فصػػل الهقػاؿ فػْ شػػرح 3)
ػػك  كتػػاب اٖهثػػاؿ، أّهػػا فػػْ  لسػػاف العػػرب: قػػاؿ ابػػف بػػرؼ: ٌػػذا الرجػػز ٓػػركػ لػػػ)عهرك بػػف العػػاص(، قػػاؿ: ٌك

، كفػػػْ تػػػاج العػػػركس: َقػػػاَؿ -رضػػػْ هللا عىػػػً -أرطاة بػػػف سػػػٍية( تهثػػػل بػػػً عهػػػرك الهشػػػٍكر؛ كيقػػػاؿ: إىػػػً لػػػػ)
 ٌِ : إّىػً لُهسػاِكِر بػِف  ّْ َْٖعرابػ ػد ا ، َكَقػاَؿ َأُبػك ُهَحه  ّْ ّْ الحػارث ًُ، كلمى جاِشػ اج، َكَلْيَس َلػ ، كُيركػ لمعج  ّْ اغاِى ْىػد. الص 

، (5/172)ج لسػػاف العػػرب ،ف هىظػػكرابػػك ، (1/299)ج سػػهط الٕلػػْ فػػْ شػػرح أهػػالْ القػػالْ البكػػرؼ، اىظػػر:
 .(14/114الزبٓدؼ، تاج العركس )جك 

 :تً( تته4)
 ِإذا تخاَزْرُت َكَها ِبْ هف َخَزرْ 
 ثـ  َكَسْرُت العَٓف ِهف َغِْٓر َعَكرْ 
 َكَجْدَتىْ َأْلَكػ َبعَٓد الُهْسَتَهرّْ 

ْمُت هف َخٍْٓر َكَشرّْ   َأْحِهُل َها ُحهِّ
 .(14/114الزبٓدؼ، تاج العركس )جاىظر: 

شػػهس العمػػـك كدكاء كػػٛـ العػػرب هػػف  ،اليهىػػْ( الهجػػّرد هػػف اٖسػػهاء: ]َفَعػػٌل[: بفػػتح الفػػاء كالعػػٓف: ]الَخػػَزر[. 5)
 .(3/1783)ج الكمـك

 ( َقَصَد: )قكؿ الشاعر(.6)
( ىػػػصُّ الجػػػاربردؼ: )كيكػػػكف بهعىػػػِ )َفَعػػػَل(، ىحػػػك: )تكاىٓػػػت(؛ أؼ: كىٓػػػُت، هػػػف )الػػػَكْىْ(. شػػػآٌف، هجهكعػػػة 7)

 . (239)صافية، الجاربردؼالش
 .(الَكاىْ)( فْ )ط(: 8)
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ْعُف( َُ ا َهَع ُسُككِف الَعِْٓف. (1)ك)الض  ٍَ اِد، كَضهِّ  ِبَفْتِح الض 
    ً ل  ََٖثِر، َسَكاءٌ  (4)الُهَطاَكَعةُ  [(3): ]ويجي لمهطاوعة(2)ق و  : َقُبكُؿ ا ـْ ٍِ ِح َٛ َف الُهَتَأثُِّر كا فْ اْصِط

ًُ؛ َفَتَكس   ِزًها، ىحك: )َكَسْرُت َٚ ، أْك  ـَ ًُ(؛ أؼ: َقِبَل الت ْعِمي ًَ؛ َفَتَعم َه ًُ الِفْق ًيا، َىْحَك: )َعم ْهُت  . الرضْ(5)َر(ُهَتَعدِّ

(6). 

و   ه ع ى ى ك  ً : ]و  ل  ر ي  ق و  ف  الف ع ل  ه ط او ًعا إلى آخ 
فْ شرح  ٌذا التعريف ذكري الهصىف [(7)

لِ  ( لمهعىِ، بتقدٓر (8) الُهَفص  ًِ هُٓر فْ )ب هضاؼ؛ أؼ: بهحمً؛ أؼ: بها قاـ بً ذلؾ الهعىِ،  ، كالض 
ك )التباعد(، كفِ شرح الهفصل  كها أفادي الشارح ًُ ٌك : أؼ: بٍذا الذػ قاـ بً )تباعد(؛ أؼ: َأْصُم ًِ بَقْكِل

ارة عف هعىِ حصل عف َتَعمُِّق الت هثِٓل ِلْمُهَطاِكِع بػ)اْىَكَسَر( ها لفظً؛ فقكلؾ: )اىكسر(، عب (9)بعد ٌذا
ك اْٚىِكَساُر. اىتٍِ.  ك الكسر بً؛ أؼ: بٍذا الذؼ قاـ بً َأَثُر الَكْسِر، ٌك ، ٌك  )ِفْعٍل( ُهَتَعدٍّ

: ]عبارة عف هعىى[كأراد   ً ل  و  أىً داؿ  عميً كها ٚ ُٓخفِ :بق 
(10) . 

                                                           

 ( فْ )ط(: )ضعف(.1)
ًُ: ]كهعىِ ككف الفعل...[.2)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
ًُ؛ َفَتَباَعػػػػَد(. ابػػػف الحاجػػػب3) الشػػػػافية فػػػْ عمػػػػـ  ،( فػػػْ شػػػافية ابػػػػف الحاجػػػب: )هطػػػاكع لػػػػػ)َفاَعَل(، ىحػػػَك: )َباَعْدتُػػػ

 .(1/20)ج افية لمىيسارؼ التصريف، كالكافية ىظـ الش
 .(240اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
ػك هتعػدٍّ 5) ًُ: أؼ قبل التعميـ، فالتعميـ تػأثٓر كالػتعمـ تػأثر كقبػكؿ لػذلؾ اٖثػر، ٌك ًُ الفقً فتعم ه ( هتعديًا، ىحك: َعم ْهُت

ًُ فاىكسر: أؼ تأثر بالكسر. الرضْ،  .(1/103)ج الشافية شرح كها ترػ، أك كاف ٚزها، ىحك: َكَسْرُت
ٌػػػ( دمحم بػػف الحسػػف الرضػػْ اٖسػػتراباذؼ، ىجػػـ الػػدٓف: عػػالـ بالعربيػػة، هػػف 686( الرضػػْ اٖسػػترآباذؼ)ت ىحػػك6)

ػػل أسػػتراباذ )هػػف أعهػػاؿ طبرسػػتاف( اشػػتٍر بكتابيػػً: )الكافيػػة فػػْ شػػرح الكافيػػة، ٚبػػف الحاجػػب( فػػْ الىحػػك،  ٌأ
ْ ا686أكهمً سىة  لهسهاة بالشافية، فْ عمػـ الصػرؼ. اىظػر: البغػدادؼ: ٌػ، ك)شرح هقدهة ابف الحاجب( ٌك

 .(9/183)ج هعجـ الهؤلفٓف كحالة،ك ، (6/86)ج اٖعٛـ ،لزركمْكا، (1/29)ج عبد القادر، خزاىة اٖدب
ًٚ عمِ هعىِ حصل عف تعمػق فعػل آخػر هتعػدٍّ )بػً(، 7) ( ىصُّ الجاربردؼ: )َكَهْعَىِ َكْكِف الِفْعِل ُهَطاِكًعا ككىً دا

 .(240)ص باعدتً؛ فتباعد(. شآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼ كقكلؾ:
 .(2/120)ج( اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل 8)
 ( )ٌذا(: ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.9)
(10.)  ( فْ )ط(: )ٓخلُّ
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ـ  ي ك ف   ا  ف  ل  ـ  ب اله ط او ع  و  ق د  ي ت ك م  ً : ]و  ل  ً  ه ط او ع   ق و  ه ع 
ا،  [(1) ٍَ ُؿ ِبَكْسِر الَكاِك، كالثاىْ ِبَفْتِح اٖك 

ْمَزـُ أْف /ؽ ى َها َٓ ًُ، كا  ًُ َهَع ٌَُك ُهَطاِكٌع ل ْمَزـُ ِذْكُر ها  َٓ ٚ ًُ ًُ الِعَباَرُة َأى  َهْت ٍَ ًُ ب31كُهَراُدُي َكَها َأْف / َيُككَف َل
 .َأَثَريُ ِفْعٌل ُهَتَعدٍّ الُهَطاَكَع 

ع ل ([]هعاى ي )ت ف 
(2) 

  ً ل  ع وؿ  (3)ق و  ل  اله ف  اع  ع ل  الف  : ]ج 
؛ َلَكاَف (5)كَلْك َقاؿَ  ,[(4) : َجَعُل الَفاِعِل َأْصَل الِفْعِل َهْفُعكًٚ

ًِ. ض.  َف  الَهْعَىِ َعَمي  َأْكَلِ؛ ِٖ

] ى ب  ً : ]ول مت ج  ل  ـْ َأف  َتَفع َل إذا َكاَف ِبَهْعَىِ الت َجىُّ  ق و  ْمِب كاْعَم ْهَزِة الس  ٍَ ًٛ ِل ِب، كاَ٘زاَلِة َكاَف ُهَشاِك
 .ًُ ًُ( إذا َأَزْلَت َشْكَكاُي. ك)أَْعَجْهُت الكتاَب( إذا َزاَلْت ُعْجَهُت ُت  فْ َقْكِلَؾ: )َأْشَكْٓ

[ : ً ل  [(6)ق و  ـ   ٍ ً  ت ف  ى  ه  ى َها َفَصَل الُهَصىِّفُ  و  َف  كا  َْٖعَهاِؿ الَهْحُسكَسِة؛ أْؼ: ِٖ ًُ ليَس ِهَف ا َى  ؛ ِٖ
ىَ  ـَ الَفْرُؽ َبْٓ ًُ ِلُيْعَم ى ها َفَصَم ِىَيِة، كا  ٌْ ُُٖهكِر الذِّ ُُٖهكِر الَخاِرِجي ِة، كالث اِىْ ِهَف ا َؿ ِهَف ا َٖك  َها. ا ٍُ 

  ً ل  [(7)ق و  ـ   ٍ ً  ت ف  ى ه  ًِ َتَجكُّ  : ]و  ، ِفي ًِ ا َىْفِس ٍَ ِه ٍْ ُر الت ْدِريُج فْ َف ٌء َكاِحٌد ٚ َُٓتَصك  ْْ َٖف  الَهْسَأَلَة َش ٌز؛ 
 ًِ اِت ٌَُك فْ ُهَعد  ى َها  ا(8)َكا  ٍَ ُف َل ٌْ ْمَتِفُت الذِّ ًِ َكاَف َٓ َْٖفَكاُر الهْكِصَمُة ِإَلي ُت كا َٚ َْ اْٚىِتَقا ، كٌِ

ـ   (9) ِؿ ُث َٖك  ِفْ ا
                                                           

 .(240)ص ( ىّص الجاربردؼ: )كقكلؾ: اىكسر ا٘ىاء. شآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼ1)
لَ َهَعا]( 2)  :[ىْ َتَفع 

 َٛ ًُ َتَحص  ْمُت َٛ ... َفَطاَكَعْت َحص  َل ُهَطاِكٌع ِلَفع   َتَفع 
َٛ َتَصمُّفٍ  ْعُت ِب  َكتاَرًة َِٓجُْء ِلمت َكم ِف ... َىْحَك َتَشج 
ـَ ِلْمَحَذْر  ْجِتَىاٍب َكَتأث  َد اْلَحَجْر ... َكِٚ تَِّخاٍذ َكَتَكس   كِٚ

ٌََكَذا لْمَعَهِل الُهكَ  َمٍة َىْحَك َتَجر ْع َصْبِرؼ َك ٍْ  َرِر ... ِفْ ُه
 َكَقْد َأَتِ ِبَهْعَىِ اْٚسِتْفَعاِؿ ... َىْحَك َتَكب ْرَت ِهَف الَخَياؿِ 

 .(2/23)ج الشافية فْ عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية لمىيسارؼ  ،ابف الحاجب
ًُ: ]كهىً تفٍـ[.3)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
الجاربردؼ: )كالهراُد بػ)اٚتخاذ( َجْعُل الَفاِعِل الَهْفُعكَؿ َأْصَل الِفْعِل، ىحك: تكّسدُت التػراَب(؛ أؼ: اتخذتػً  ( ىّص 4)

 .(240)ص كسادة. شآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼ
 .(241اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 5)
ًُ  ( ىّص الجاربردؼ: )كلمعهل(؛ أؼ: لٓػدؿ عمػِ أف أصػل الفعػل6) ًُ؛ أؼ: شػِرَب حصػر هػرة بعػد هػرة، ىحػك: َتَجر َعػ

ًُ شػًٓئا بعػد شػْء(. شػآٌف، هجهكعػة الشػافية، الجػاربردؼ ُهػ ٍْ ًُ َف ًُ َحَصػَل لػ ، كأى ػ ـَ ػ  ٍ ًُ َتَف  ُجْرَعًة َبْعَد ُجْرعٍة، َكِهْىػ
 .(242)ص

 .(242اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 7)
ًِ )( فْ )ط(: 8)  .(ُهَعاَداِت
 : )إلٍٓا(.( فْ )ط(9)
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ًُ فْ الث   َمُة َكالت ْدِريُج فْ َُٓخاِلُط ٍْ ًُ فْ الث الِث بالت ْرِتِٓب الُهْقَتِضْ، َلِكْف َله ا َحَصَل الُه ـ  َٓت ِضُح َل اىْ، ُث
اِرحُ  لِ ٌذا َأَشاَر الش  ، كا  ًِ ًِ َجَعَل َكَأف  َذلَؾ َكاِقٌع ِفي َى ًُ  طريِق ِٖ : ًِ ًُ  (1)بَقْكِل ٍء.  َحَصَل َل ْْ ًئا َبْعَد َش ًُ َشْٓ ُه ٍْ  َف

ع ل ([ ف  ]ه ع اىي )اى 
(2) 

  ً ل  ً  ل م ه ط او ع ة  (3)ق و  ـ ؛ أل  ى  ز  ع ل  ال  ف  : ]و اى 
ِزـَ قد  [(4)  ٛ َف  ال ُـّ ِهَف الُهَطاَكَعِة؛ ِٖ ـْ َأف  ال ِٛزـَ أََع ِاْعَم

( إِذ الِفعْ  ًٛ (، كقد َيُككُف )َفَع ًٚ ًٛ كذلؾ، كذلؾ َيُككُف إٓجاًدا َيُككُف )ِاْىِفَعا ِزـُ َكَها َيُككُف، َتَأثًُّرا، كَتَقبُّ  ٛ ُل ال
ـَ كَقَعَد( حداًثا كػ)قا كا 
ٍت(، بل ٌْ َأْفَعاٌؿ؛  (5) ٍت(؛ أؼ: )َتَأثَُّراٍت كَقُبكَٚ َٚ ا ليَسْت بػ)ِاْىِفَعا ٍَ ٍُ فٍذي كها َأْشَب

َٓجاَداٌت؛ ِإِذ الُهَراُد أَ  ؛ أؼ: ِإْصَداَراٌت، َكاِ  ًِ ا ِفي ٍَ َرُي َفَعَم َف  َغْٓ ا؛ ِٖ ٍَ ًُ، َكَأْحَدَثْت ًِ َصَدَرْت ِهْى ف  الذؼ ُأسِىَدْت ِإَلي
ٌَِذِي أَثاَر َٚ َأى   ا َقِبَمْت  ٍَ ِؼ )ِاْىَكَسَر اَ٘ىاُء، َكاْسَكد  الت ْهُر(؛ ِإِذ الُهَراُد َأى  َٛ ا ِبِخ ٍَ ا؛ َفَكاَىِت َفَقِبَم ٍَ ا َأْحَدَثْت ٍَ

َف  َباَب الُهَطااىِفعَ  ِزًها؛ ِٖ َٚ   ٚ َٛ َيُككُف ِإ َر َتَحقُُّق اْخِتَصاِص اْىَفَعَل ِبالُهَطاَكَعِة َف ٍَ ْذ َقْد َظ ٍت، كاِ  َٚ كَعِة ا
ِل المُّ  ٌْ ََثِر َلَىا، َكِقَٓل: ِإف  َأْكَثَر َأ ْٖ ًيا؛ ِإْذ َهْعَىاُي ُحُصكِؿ ا َغِة ات َفَق عمِ َأف  َيْسَتْمِزـُ المُُّزكـَ كلـ ُْٓكَضْع ُهَتَعدِّ

ًُ؛ َفاْىَكَسَر(  .اْىَفَعَل ُهَطاِكٌع ِلْمِفْعِل الُهَخف ِف اْلَعِْٓف، كقكِلَؾ: )َكَسْرُت

ً  ل م ه ط او ع ة [؛  ً : ]أل  ى  ل  ، كَقْد  (6)َأْؼ: ِلْمُهَطاَكَعةِ  ق و  ُهَتَعدٍّ ِإَلِ َكاِحٍد كَٚ َشؾ  أى ٍا َتْقَتِضْ المُُّزكـَ
ُر(، ك)اْىَكَدَرِت الىُُّجكـُ(؛ أؼ: َتَىاَثَرْت. َقاَؿ َذِلَؾ  -َأْيًضا – َجاءَ  ٍْ ِر الُهَطاَكَعِة، َىْحَك: )اْىَسَمَخ الش  ِلَغْٓ

 ُّْ ًُ(: إف  ِهْف َذِلَؾ: )اْىَفَعَمْت(، َىْحَك: فْ بابِ  (7) . كفْ ِكَتاِب ِسَٓبَكْيًالُهكِصِم ًِ )َفَعْمُت : )َها َٚ َُٓجكُز ِفي
ًِ )اْىَفَعَمْت(، َكلَ  ٌََذا َهْكِضٌع َقْد ُيْسَتْعَهُل ِفي ْيَس ِهه ا )اْىَطَمَقْت، كاْىَكَهَشْت، َكاْىَجَرَدْت، َكاْىَسَمَمْت(. َقاَؿ: َك

ٌََب، َكَهَضِ(. َطاَكَع )َفَعْمُت(، َىْحَك: )َكَسْرتُ  ًُ ِبَهْىِزَلِة: )َذ  ًُ َفاْىَكَسَر(، كَلِكى 
                                                           

 ( فْ )ط(، ك)ـ(: )كأىً(.1)
 :[َهَعاىْ اىفعل]( 2)

 َٛ ًُ َفاْىَفَص َٛ ... َتُقكُؿ َقْد َفَصْمُت  َطاَكَع اْٚىِفَعاُؿ َحْتًها َفَع
َرا ٍَ  كَطاَكَع اْ٘فَعاَؿ َلِكْف َىدَرا ... َكاْٚىِسَفاِؽ َكاْىِزَعاٍج َظ

َك اْىَصَرَها ...  ٍُ ِج َف َٛ  ِهْف َأْجِل َذاَؾ َخط ُؤكا ُهْىَعِدَهاَكاْخُتص  ِباْلِع
ًُ فاىَكَسػَر(، كجػاء ُهَطػاكَع )َأْفَعػَل(، َىْحػكُ  َِٚزـٌ، هطاِكُع )َفَعَل(، َىْحػُك: )َكَسػْرُت ًُ ]هعاىْ )اْىَفَعَل([: ك)اْىَفَعَل(:  : )َأْسػَفْقُت

َِٛج كَ  ًٛ. َكَيْخػػػَتصُّ ِبػػػاْلِع ًُ فػػػاىَزَعَج( َقِمػػػي ( خطػػػأ.فاْىَسػػػَفَق، كَأْزَعْجتُػػػ ـَ ـ  ِقٓػػػَل: )اْىَعػػػَد  ،ابػػػف الحاجػػػب الت ػػػْأِثِٓر، َكِهػػػْف ثَػػػ
 .(2/23)ج، ك(1/21)ج الشافية فْ عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية لمىيسارؼ 

ًُ: ]ٖىً لمهطاكعة[.3)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، َقْكُل
 .(243اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
ى هػػا ذكػػَر الهطػػاِكَع بعػػد5) ِزـَ قػػد ٚ يكػػكُف ُهَطاِكًعػػا لشػػْء كػػػ)َقَعَد(، كقػػد يكػػكُف ُهَطاِكًعػػا  ( كا   ٛ َٖف  الػػ ِزـِ؛   ٛ ِذْكػػِر الػػ

ِزًهػػا ُهَطػػاِكَع )َفَعػػَل كَأْفَعػػَل(، ٚ هطػػاكَع غِٓرٌهػػا. الرضػػْ، َٚ ًِ ًُ َهػػَع َكْكِىػػ شػػرح  لشػػٍْء، َىْحػػَك: )اْىَكَسػػَر[؛ َفػػَذَكَر أى ػػ
 .(1/262)ج الشافية

 .(ِلُهَطاَكَعتًِ ) ( فْ )ـ(:6)
 .(4/77)ج الكتاب ،سٓبكيً (7)
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  ً ل  [,(1)ق و  وـ  ي الم ز  ت ض  ٌ ى  ت ق  ًُ. : ]و  ًُ(. تأه ْل َل ًَ َفَتَعم َه ًُ الِفْق ًُ ُيَقاُؿ: )َعم ْهُت َى  ًِ َىَظٌر؛ ِٖ  كِفي
ٌ و  ه ط او ع  )ف ع ل ([, ً : ]و  ل  ًُ عمِ  (2) قاَؿ سٓبكيً ق و  فْ باب )َفَعَل(: ها َطاَكَع الذؼ ِفْعُم

َْ عِف )اْىَفَعَل( )َفَعَل(، كُرب ها اْسُتْغِى
ٌََب(، ٚك  (3) ًُ؛ َفَذ : )َطَرْدُت ـْ ٍُ ـْ ُيْسَتْعَهْل، َكَذِلَؾ َقْكُل فْ ٌذا الباِب؛ َفَم

ِرِي إذا َكاَف فْ َهْعَىاُي. يقكلكف: )َفاْىَطَرَد ٚك َفاط   ًِ ِبَمْفِع َغْٓ  َرَد( اْسَتْغَىْكا َعْف َلْفِظ
[ : ً ل  [(4)ق و  ت  الب اب  ق  ف  : أ س  و  َُٓجكُز َأْف َيُككَف )اْىَسَفَق( ى ح 

ًُ َهُقكؿٌ  (5) كَهْىُقكٌؿ،  ِهْف )َسَفَق(؛ َفِإى 
ًُ(. كفْ الَقاُهكسِ (6) كها قاَؿ اْبُف َهاِلؾٍ   . (7): )َسَفَق الَباَب( كػ)َأْسَفَق

  ً ل  ج  (8)ق و  ت ص  ب الع ال  ي خ  ًِ  [(9): ]و  ُّْ َها َيْحَتاُج فْ ُحُدكِث ِج َٛ إَلِ َتْحِريِؾ الُعْضِك  الِفْعُل الِع
(، فإْف ِقَٓل: َله ا َكُثَر  ـِ(، ك)الظ فِّ ًِ َكػ)الِعْم َٚ ُيْحَتاُج إلي ِّْ َها  ِج َٛ ـِ. َكَغِْٓر الِع ْت ْرِب، كالش  اْسِتْعَهاُؿ َكالض 

ًُ؛ َفاْىَغمَ  (، ك)أَْغَمْقُت ـَ ًُ؛ َفاْىَفَح ًِ َجاِرًيا عمِ )اْىَفَعَل( ُهَطاِكًعا لػ)َأْفَعَل(، كػ)َأْفَحْهُت َق( َكَجَب اْعِتَقاُد َكْكِى
َف  الط ْردَ  ُذكِذ. ُقْمُت: ِٖ َر َظافٍّ ِهَف الشُّ اذ  الِقَياِس، َكَىاَسَب َأْف ُْٓجَعَل ِصْىًفا ِهْف َأْصَىاِؼ )اْىَفَعَل( َغْٓ  كالش 

ـْ عمِ َأْرَبَعِة َأْقَساـٍ  ٌُ ِعْىَد
 فْ اْٚسِتْعَهاِؿ. ُهط ِرٌد فْ الِقياِس، َشاذ   -1: (10)

                                                           

ك هطاكع فعل[.1) ًُ: ]ٌك  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
 (.4/65)ج الكتاب ،سٓبكيً (2)
 ( فْ )ؾ(: )الفعل(.3)
ًُ؛ فاْىَسػَفقَ 4) ، َىْحُك: )َأْسَفْقُت البػاَب؛ أؼ: رددتُػ ًٛ ًُ؛ أؼ: ( ىّص الجاربردؼ: )كقد جاء ُهَطاكَع )َأْفَعَل( قمي ، كَأْزَعْجتُػ

ًٛ. شآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼ  .(244)ج أبعدتً فاىَزَعَج( َقِمي
 ( فْ )ـ(: كمً عمِ )اىسقف(، هف هادة: )سقف(.5)
 .(2/631)ج شرح الكافية الشافية ،ابف هالؾ (6)
 .(1/894)ج اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط (7)
ًُ: ]فٛ يقاؿ: عمهتً فاىعمـ[.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ قَ 8)  ْكُل
 .(244اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 9)
الهطرد فْ القياس كاٚستعهاؿ جهيًعا، ٌك الذؼ ٚ ىٍاية كراءي، ىحك: )رفع الفاعل كىصب الهفعكؿ(.  -1( 10)

فٍٓهػػا: َكَذَر، ٚك  كالهطػػرد فػػْ القيػػاس الشػػاّذ فػػْ اٚسػػتعهاؿ، ىحػػك: الهاضػػْ هػػف )َٓػػَذر، كَيػػَدع(؛ ٚ ُيقػػاؿُ  -2
ػذي ليسػت حجػًة  َكَدَع(، كليس ٌىا شػْء ٓػدفعٍها هػف طريػق القيػاس. قػاؿ سػٓبكيً: اسػتغىْ عىٍهػا بػػ)ترؾ(، ٌك

اذُّ فْ القياس، قكلٍـ: )استْحَكذ، كأغٓمت  -3قاطعًة، كلكف  فٍٓا ضرًبا هف التعمل.  كالهطرد فْ اٚستعهاؿ الش 
ىٍهػا بهىزلػة )اسػتقاـ، كأباىػت(، كلكػف  السػهاع أبطػل فٍٓهػا القيػاس. كحكػِ الهرأة(، القياس ٓكجػب إعٛلٍهػا؛ ٖ

ػػل، ٚك يعػػرؼ أصػػحابىا اٚعػػتٛؿ. قػػاؿ أبػػك عمػػْ:  ابػػف السػػكٓت: )أغالػػت الهػػرأة، كأغٓمػػت( إذا سػػقت كلػػدٌا الَغْٓ
ك التػْ ٌػْ كالشاذ فْ القياس كاٚستعهاؿ جهيًعا، ها أجازي أبك العباس هف َتْتهيـ )هفعػكؿ( هػف ذكات الػكا -4

 )ُسػػْرتُ  فْ ِهػػ عػػٓف؛ ٖىػػً أجػػاز فػػْ )َهُقػػكؿ: َهْقػػُككؿ(، كفػػْ )هصػػكغ(: )هصػػككغ(؛ قػػاؿ: ٖف ذلػػؾ لػػيس بأثقػػلَ 
 .(278)ص كًرا(. ابف جىْ، الهىصف شرح كتاب التصريف ٖبْ عثهاف الهازىْكُ غُ  ًُ ىُ ْٓ ُسككًرا، كغارت عَ 
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ٌََذاِف  -4َكُهط ِرٌد فْ الِقياِس، كاْٚسِتْعَهاِؿ جهيًعا،  -3، (1)كبالعكسِ  -2 كَشاذ  فٍٓها؛ َفُيْحَتَهُل 
ـِ الر اِبِع.   ِهْف َقِبِٓل الِقْس

  ً ل  [(2)ق و  ـ  ً ؛ ف ا ى عم  ت  م ه  اؿ : ع  : ]ف ال  ي ق 
ًُ َفاْىَعَرَؼ(،  (3) ًُ: )َعَرْفُت ًُ ِهْثُم ًٛ (4)ك)َظَىْىُت (.  َحاِص َفاْىَظف 

َٖف  الَهُقكَؿ ُهَعاَلٌج ِبَتْحِريِؾ المَِّساِف، (5) أ/ فْ شرح الهفصل32/ؽ قاؿ ًُ؛ َفاْىَقاَؿ(؛  : كقالكا: )ُقْمُت
ْخَراِج ال َفَتِْٓف، َكاِ  ْكِت، كُكلُّ َذِلَؾ ِهْف َباِب الَهْحُسكَساِت ِلْمُهَخاِطِب كالُهَخاَطِب. قاؿكالش  : فإْف َأْطَمَق: (6)ص 

كـِ ِهَف الَقْكِؿ: أؼْ  ٍُ ًُ: َفاْىَقاَؿ( عمِ ِإَراَدِة الَهْعَىِ الَهْف )ُقْمُت
ِر َأْف َيْقِصَد (7) ًِ ذلَؾ الَهْعَىِ ِهْف َغْٓ : ُهَراًدا ِب

. ِإَلِ َأْلَفاٍظ ُهحَ  ـَ َرٍة َكاَف فْ اْٚهِتَىاِع َىِظَٓر اْىَعَد  ّقَقٍة، أْك ُهَقد 

  ً ل  ٍد[(8)ق و  يّ  ـ ( ليس  ب ج  ع د  ـَ اْسِتيَصاُؿ الَهْكُجكِد ُدْفَعًة؛ َفٛ َْٓبَقِ َثه َة : ])ا ى  َف  اْ٘عَدا ؛ أْؼ: ِٖ
ًِ َأثَ  ُر ِفي َف  الَهْعُدكـَ ٚ َُٓتَصك  ٌج كَتْأِثٌٓر؛ كِٖ َٛ  فْ الهىكسر.  (9)ٌر ُصكِرؼ  كػ)اٚىكَساِر( الٛيحِع

  

                                                           

 شػرح كتػاب التصػريف ٖبػْ عثهػاف الهػازىْ ( )هطرد فْ اٚسػتعهاؿ، شػاذ فػْ القيػاس(، ابػف جىػْ، الهىصػف1)
 .(277)ص

ػػكا ٌػػذا البىػػاء لمهعػػاىْ الكاضػػحة، لمحػػّسِ دكف الهختّصػػة 2) ( ىػػّص الجػػاربردؼ: )كتخػػتص بػػالعٛج(؛ يعىػػْ: خص 
(، كقاؿ فْ شػر  ـَ ًُ؛ فاْىَعَم ح بالعمـ، كأّىٍـ له ا خّصكي بالهطاكعة التزهكا أف يككف جميًّا كاضًحا؛ فٛ يقاؿ: )َعِمْهُت

 .(244)ص الهفصل: )اىعدـ( ليس بجٓد. شآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼ
ـَ كالَقْصَد، كا3) (؛ ٖف  الِعْم ـَ ًُ َفاْىَعَد ًُ َفاْىَقَصَد(، ٚك )َعِدْهُت (، ٚك )َقَصْدُت ـَ ًُ َفاْىَعَم ـَ غٓػُر ِعػٍٛج، ( ٚ يقاؿ: )َعِمْهُت لَعَد

ًُ فاْىَقػػػػاَؿ(؛ ٖف  الَقػػػػ  كَؿ ِعػػػػٌٛج؛ ٖف  القاِئػػػػَل َيْعَهػػػػُل فػػػػْ تحريػػػػؾ لسػػػػاىً. الرضػػػػْ، شػػػػرح الشػػػػافيةكيقػػػػاؿ: )ُقْمتُػػػػ
 .(1/262)ج

(. فْ )ـ(: )جاء هىً(.4) ًٛ  ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )َحاِص
ٌػػػػ(، فػػػْ كتابػػػً: ا٘يضػػػاح فػػػْ شػػػرح الهفصػػػل، 646ٌػػػػ( ذلػػػؾ ٚبػػػف الحاجػػػب)ت746( ىسػػػب الجػػػاربردؼ)ت5)

 .(244)ص ؼشآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردك ، (2/122)ج
 ( )قاؿ( ساقط فْ )ؾ(. 6)
 ( )أؼ(: ساقط فْ )ط(.7)
 .(245اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
 ( فْ )ط(: )الٛٓج(.9)
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  ً ل  يّ دٍ (1)ق و  ( ليس  ب ج  ـ  ع د  : ])اى 
َِجِل َأف  )َعَدْهَت(  [(2) (؛ ِٖ ـَ ًُ؛ َفاْىَعَد ٚ َُٓجكُز َأْف َتُقكَؿ: )َعَدْهُت

ًُ، ِبَهْعَىِ َأحْ  ٌَُىاَؾ ِفْعٌل ُٓكِجُب ْف َكاَف َْٓىِصُب َهْفُعكًٚ َفَميَس  ى َها َكاِ  ًٛ َكَها َيُككُف فْ )َكَسْرَت(، َكاِ  ًِ ِفْع َدْثَت ِب
ُؿ إلِ َقْكِلَؾ: )َفاَت كَ  ًُ َهْعَىِ اْىِتَفاِء الُكُجكِد، كالَحِقيَقُة َُٓؤك  َٚ ِبَهْىِزَلِة َقْكِلَؾ: )لـ َأِجْدُي( فْ أف  ل َزاَؿ( َفَكَها 

ٍء ِهْف َذا ُهَطاِكٌع َكَذِلَؾ َٚ  ْْ ُر فْ َش (.َُٓتَصك  ـَ   َُٓجكُز فْ )َعَد
ىّ ف   ط أ [ق اؿ  اله ص  ـ ( خ  ع د  ـ  ق يل  )اى  ه ف  ث  ا  ؛: ]و  ًُ َله  َى  ِج كالت ْأِثِٓر؛ ِٖ َٛ أؼ: ِهْف َأْجِل اْشِتَراِط الِع

ُث َيُكك  ٚ  ِبَحْٓ ـْ َيَقْع َذِلَؾ الَباُب إ ًُ َل ًُ َلْيَس ِهْى َى  ـَ َخَطٌأ(؛ ِٖ : )اْىَعَد ـْ ٍُ ًُ َأْف ِيُككَف َقْكُل ٌج َكَتْأِثٌٓر َلَزـَ ِهْى َٛ ُف ِع
)ًُ ًُ فػ)اْىَقاَؿ( َفػ)اْىَقاَؿ( ُهَطاِكٌع؛ ِلَقْكِلَؾ: )ُقْمُت ٌج َعَمِ َها َبٓ َىاُي؛ َفِإْف ُقْمَت: )َقاُلكا: )ُقْمُت َٛ ٌَُك َلْيَس ِهْف ِع ، َك

َف  الَهُقكؿَ ِفعْ  ْرُط َهْكُجكٌد؛ ِٖ ًجا َلْيَس ِبَشْرٍط. ُقْمَت: الش  َٛ ًُ ِع  ِفْعٌل ِل الَجَكاِرِح، َكَذِلَؾ َُٓدؿُّ َعَمِ َأف  َكْكَى
ْكِت، َكُكلُّ َذِلَؾ  ْخَراِج الص  َفَتِٓف، َكاِ  ٚ  ِبَتْحِريِؾ المَِّساِف، كالش  ُر َذِلَؾ إ ٌج؛ ِإْذ َٚ َُٓتَصك  َٛ َهْحُسكٌس َكِع
ًُ الَقْكُؿ ِهْف َغِْٓر َأْف ُيْقَصدَ  ـُ ِهْى ٍَ ًُ؛ َفاْىَقاَؿ( عمِ الَهْعَىِ الِذؼ ُيْف ًُ َأْلَفاٌظ  ِلْمُهَخاَطِب. َفِإْف ُأْطِمَق: )ُقْمُت ِهْى

.ًُ (؛ َفاْعِرْف ـَ ًِ اْٚهِتَىاُع، ِهْثُل: )ِاْىَعَد  ُهَحق َقٌة َكاَف ِفي
ت ع ل ([ ]هعاىي )اف 
(3)  ًُ   : ]َكَها َكَقَع فْ َبْعِض الىَُّسِخ[(4)َقْكُل

                                                           

ًُ: ]كها كقع فْ بعض الىسخ[.1)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، َقْكُل
ػػكا ٌػػذا البىػػاء لمهعػػاىْ الكاضػػحة، لمحػػ2) ّسِ دكف الهختّصػػة ( ىػػّص الجػػاربردؼ: )كتخػػتص بػػالعٛج(؛ يعىػػْ: خص 

(، كقاؿ فْ شػرح  ـَ ًُ؛ فاْىَعَم بالعمـ، كأّىٍـ له ا خّصكي بالهطاكعة التزهكا أف يككف جميًّا كاضًحا؛ فٛ يقاؿ: )َعِمْهُت
 .(244)ص الهفصل: )اىعدـ( ليس بجٓد. شآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼ

تَِّخػاِذ َىْحػُك: اْشػَتَكػ ( ]هعاىْ: اْفَتَعػَل[: يقػكؿ ابػف الحاجػب: "كاْفَتَعػَل: لِ 3) ِٛ ، َكل ـ  ًُ فػاْغَت ْمُهطاَكَعػِة َغاِلبػًا َىحػُك: َغَهْهتُػ
 كلمت فاُعِل، َىْحُك: اْجَتَكُركا، كِلمت َصرُِّؼ، َىْحُك: اْكَتَسَب(. كفْ ىظـ الىيسارؼ ]َهَعاىْ افتعل[: 

 كاٚفتعاؿ َغاِلبا ُهَطاكع ... فاٚجتهاُع َبْعَد َجَهَع َكاِقعٌ 
ًِ الّشكػ َكقَ   ْد َأَتِ لٛتَِّخاِذ كاْشَتَكػ ... َأؼ َأَخَذ اْلَهْرُء لَىفِس

ـْ َيْشَتِرُككَف ِفْ اْلِحَهِ ٌُ  َكَجاء ِفْ هعىِ تَفاَعَل َكَها ... َتقكُؿ 
ِؼ  كَء بالت َعرُّ  َكُربَها َِٓجُْء لمت َصرُِّؼ ... َىْحَك اْكَتَسْبَت السُّ

؛ ففػْ الهفتػاح: "قػاؿ 471عف عبػد القػاٌر)ت -أيًضا -ىقل ابف الحاجب ٌذي العبارة  ًٛ ٌػػ(، إٚ أىػً غّٓػر فٍٓػا قمػي
تَِّخػاِذ، َىْحػَك:)اط َبَخ كاشػتكػ(.  ِٛ (، َكل ـ  ًُ َفػاْغَت كلمتصػرؼ: عبد القاٌر: )كاْفَتَعَل(: ِلْمُهطاَكَعِة َغاِلبًا، َىحػُك: )َغَهْهتُػ

 الجرجػػاىْ: عبػػػد القػػاٌر، الهفتػػػاح فػػْ الصػػػرؼ .كا(َىْحػػَك: )اكتسػػب(. ك)لمهفاعمػػػة(، َىْحػػَك: )اجتػػػكركا كاختصػػه
، (1/21)ج ، كابػػػػػػف الحاجػػػػػػب، الشػػػػػػافية فػػػػػػْ عمػػػػػػـ التصػػػػػػريف، كالكافيػػػػػػة ىظػػػػػػـ الشػػػػػػافية لمىيسػػػػػػارؼ (1/50)ج
 .(2/23)جك

ِٛتَِّخاِذ، َىْحُك: اْشَتَكػ؛ أؼ: اتخذ الشكاء ل4) ىفسً، ( ىّص الجاربردؼ: )كاْفَتَعَل: ِلْمُهطاَكَعِة(، كقد عرفَت هعىاٌا، كل
كلمت فاُعِل، َىْحُك: اختصهكا، كتجاكركا، كهػا كقػع فػْ بعػض الىسػخ هػف قكلػً: ك)لمهفاعمػة(، بػدؿ قكلػً: كبهعىػِ 

 .(246)ص )تفاعل( خطأ. شآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼ



391 
 

ِريفِ  َكَرد  )الُهَفاَعَمة( إلِ هعىِ )الت َفاُعِل(؛ َأْؼ: ِلَها فٍٓا ِهَف  (1) عمِ ٌذا الَبْعِض َشْرُح الش 
: َكَلْك (5)، ثـ قاؿ(4)(اْخَتَصُهكا)ك (،اْجَتَكُركا) :: َىْحكَ (3) : َقْكُؿ الُهَصىِّفِ (2)الِفْعِل. كالَقِريَىةُ  اْٚشِتَراِؾ فْ

 ت َفاُعِل( : )ِلمَقاَؿ؛ َأْؼ: الُهَصىِّفُ 

ُر ُسُقكطُ  ٍَ ًُ: َيْظ ٌر، َكِبالت َأهُِّل ِفيَها ُقْمُت ٌِ ٌَُك َظا َكاَف َأْكَلِ َك
َْٖكَلِكي ُة ِإى َها (7)َقْكِؿ َشاِرح (6) : َكاَف ا

ًٛ  (8)ُتْطَمقُ  ًُ َخَطٌأ. (9)ِإَذا َكاَف َجاِئًزا ُهْىَفِص اُه ٍَ ٌَُىا؛ َفِإٓ  َكَٚ َجاِئَز 

  ً ل  ب  : ]ه ع ى  (10)ق و  ى الك س 
ء  إلى آخري[ (11) ي  يل  الش  ص  ًُ الزهخشرؼُّ  ت ح   ، (12) ٌذا َها َقاَل

  

                                                           

 .(1/263ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (1)
 ( فْ )ؾ(: )كفْ القريىة(. 2)
 ( ابف الحاجب.3)
ٌػ(: )يأتْ لمهفاعمػة، ىحػك اختصػهكا كاجتػكركا، إذا تخاصػهكا كتجػاكركا، كاعمػـ 715ركف الدٓف)ت( ككذلؾ قاؿ 4)

 .(1/263)ج أىً لك قاؿ لمتفاعل كاف أكلِ. الرضْ، شرح الشافية
 ( الجاربردؼ.5)
 ( فْ )ؾ(: )سقكطً(.6)
 .(246اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 7)
 ( فْ )ـ(: )ىطق(.8)
( ساقط9)  فْ )ؾ(، ك)ـ(. ( )هىفصًٛ
( قػػكؿ ابػػف الحاجػػب: )كلمتصػػرؼ َىْحػػك اْكتسػػب(، ىػػّص الجػػاربردؼ: هعىػػِ الكسػػب تحصػػٓل الشػػْء عمػػِ أؼ 10)

ػػا َهػػا  ٍَ ْٓ ػػا َهػػا َكَسػػَبْت َكَعَم ٍَ كجػػً كػػاف، كهعىػػِ اٚكتسػػاب الهبالغػػة، كاٚعتهػػاؿ فيػػً، كهػػف ذلػػؾ قكلػػً تعػػالِ: ﴿َل
، (1/21)ج فْ عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية لمىيسارؼ [. ابف الحاجب، الشافية 286اْكَتَسَبْت﴾ ]البقرة:

 .(246)ص كشآٌف، هجهكعة الشافية، الجاربردؼ
 ( فْ )ـ(: )السمب(.11)
ػا 12) ػرُّ ِهه  ػا كػاف الش  ـَ خػص الخٓػر بالكسػب، كالشػر باٚكتسػاب؟ قمػُت: فػْ اٚكتسػاب اعتهػاؿ، فَمه  ( فإف قمَت: ِل

ْ هىجذبة إلي ـْ تشتٍيً الى ْفُس ٌك ا َلػ ، َفُجِعَمْت لذلؾ هكتسبة فيً. كَله  ً كأه ارة بً، كاىت فْ تحصٓمً أعهَل كأجد 
َتُكػػْف كػػذلؾ فػػْ بػػاب الخٓػػر ُكِصػػَفْت بهػػا ٚ دٚلػػة فيػػً عمػػِ اٚعتهػػاؿ؛ أؼ: ٚ تؤاخػػذىا بالىسػػياف أك الخطػػأ إْف 

ب فْ كسػب، كاعتهػل فػْ عهػل. قػاؿ َفَرَط ِهى ا. كفْ الهفصل: كزف افتعل: كلمزيادة عمِ هعىاي، كقكلؾ: اكتس
ػػا اكتسػػبت فٍػك التصػػرؼ كالطالػػب، كاٚعتهػاؿ بهىزلػػة ا٘ضػػراب.  :سػٓبكيً ػػا كسػبت فإى ػػً يقػػكؿ: أصػبت، كأه  أه 

 .(373)ص الزهخشرؼ، الهفصل فْ صىعة ا٘عرابك ، (1/332)ج اىظر: الزهخشرؼ الكشاؼ
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ًِ سٓبكيً ُرُي، َكَىص  َعَمْي ُّْ (1) كَغْٓ ُر. َكَقاَؿ َقْكـٌ: ٚ َفْرؽَ ، قاؿ الَحَمِب ٍَ َْٖظ ٌَُك ا : َك
: َكَقْد ق ال وا. (2)

ْكِتَساِب فْ َهْكِرٍد َكاِحٍد؛ َقاَؿ  ِٚ ا َنَصتَْج رَِْيَِثٌ : ﴿-َتَعاَلِ  –َجاَء الُقَرآُف ِباْلَكْسِب َكا ٍَ ِ ، (3) ﴾ُُكُّ َجْفٍس ة
ا﴿ َٓ َْ َنَصَب َشيِّئَثً ، ﴿(4) ﴾َوََّل حَْكِصُب ُُكُّ َجْفٍس إَِّلا َغيَيْ ٌَ ا : ﴿-َتَعاَلِ  -، َكَقاَؿ (5) ﴾ةََل  ٌَ ةَِغْيِ 

، َكَقاَؿ الَكاِحِدؼُّ  (7)؛ َفَقِد اْسَتْعَهلَ (6) ﴾اْنتََصتُٔا رِّ الَكْسَب َكاْٚكِتَساَب: فْ الش 
ِل (8)  ٌْ ِحيُح ِعْىَد َأ : الص 

ْكِتَساَب َكاِحدٌ  ِٚ ًُ، َكْسبًا كِكْسباً كفِ القاهكس ب/32/ؽ .(9)المَُّغِة: َأف  الَكْسَب َكا ، (10): َكَسَبً، َيْكِسُب
دَ كَتَكس   ٍَ ْزَؽ، َأك َكَسَب: َأصاَب، كاْكَتَسَب َتصر َؼ، كاْجَت  . اىتٍِ. (11) َب، كاْكَتَسَب: َطَمَب الرِّ

                                                           

بىكا ٌذا عمِ أفعمت كغٓري هف اٖبىية، كذلؾ افتقر ( كقد ٓبىِ عمِ )افتعل( ها ٚ ٓراد بً شْء هف ذلؾ، كها 1)
كاشتد، فقالكا ٌذا كها قالكا استمهت، فبىكي عمِ افتعل كها بىكا ٌذا عمِ أفعل. كأها كسػب فإىػً يقػكؿ أصػاب، 

 .(4/74)ج كأها اكتسب فٍك التصرؼ كالطمب. كاٚجتٍاد بهىزلة اٚضطراب. سٓبكيً، الكتاب
ـ. السهٓف الحمبْ، الدر الهصكف ( ىقمً عف أبْ البقاء: قكل2)  .(2/700)ج ً: )كقاؿ قكـٌ: )ٚ َفْرَؽ بٓىٍها(، كذكر ىحكًا ِهه ا تقد 
  .[38الهدثر:]( 3)
 [.164اٖىعاـ:]( 4)
 [.81البقرة:]( 5)
 . فْ )ط( لـ ٓذكر ٌذي أية.[58اٖحزاب:]( 6)
 ( )فقد استعهل( ساقط فْ )ط(.7)
د بف دمحم بػف عمػْ بػف هتكيػة، أبػك الحسػف الكاحػدؼ: هفسػر، عػالـ بػاٖدب، ٌػ( عمْ بف أحه468( الكاحدؼ)ت8)

هػذاف(، كهكلػدي ككفاتػً  د التجػار أصػمً هػف سػاكة )بػٓف الػرؼ ٌك ىعتً الذٌبْ بإهاـ عمهاء التأكيل. كاف هػف أٚك
هِ بٍػا بىيسابكر. لً: )البسيط(، ك)الكسيط(، ك)الكجٓز( كمٍا فْ التفسٓر، كقد أخػذ الغزالػْ ٌػذي اٖسػهاء كسػ

تصاىيفً، )كشرح دٓكاف الهتىبْ(، ك)أسباب الىزكؿ(، ك)شرح اٖسهاء الحسىِ(، كغٓر ذلؾ . كالكاحدؼ ىسػبة 
، كابػػف تغػػرؼ بػػردؼ، الىجػػـك (3/303إلػِ الكاحػػد بػػف الػػدٓل بػػف هٍػػرة. اىظػػر: ابػف خمكػػاف، كفيػػات اٖعيػػاف )ج

رة  .4/255)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(5/104)ج الزٌا
. كقػاؿ أبػك البقػاء: ( جاء القرآف 9) بالكسب كاٚكتساب فْ هكرٍد كاحٍد. فقػد اسػتعهل الَكْسػب كاٚكتسػاَب فػْ الشػرِّ

ة الكُ  ـ. كقػػاؿ آخػػركف: )افْتَعػػَل َٓػػُدؿُّ عمػػِ شػػد  ػػا تقػػد  (، ك)ِفْعػػُل ةِ َفػػمْ كقػػاؿ قػػكـٌ: )ٚ َفػػْرَؽ بٓىٍهػػا(، كذكػػر ىحػػًكا ِهه 
ػػِل المغػة أف الكسػػَب كاٚكتسػاَب كاحػػٌد ٚ فػػرَؽ السػٓئة شػػدٌٓد ِلهػا َٓػػُؤكؿ إليػً(. كقػػاؿ الكاحػدؼ:  )الصػػحيُح عىػد ٌأ

ـَ تقتضْ الِهْمػَؾ كالخٓػَر ُيَحػبُّ كُيَسػرُّ بػً،   ٛ ى ها َأتِ فْ الكسِب بالٛـِ كفْ اٚكتساِب بػ)عمِ(؛ ٖف  ال بٓىٍها كا 
ػػػك ِثَقػػػٌل كِكزْ  ػػػا كػػػاف الّشػػػرُّ ُيْحػػَذُر ٌك ًِ ِجػػػَْء هعػػػً بػػػػ)عمِ( فجػػْء هعػػػً بهػػػا َيْقَتِضػػػْ الِهْمػػُؾ، كَله  ٌر عمػػػِ صػػاحب

هػًا  ًِ عميً(. كقاؿ بعَضٍـ: )فيً إٓػذاٌف َأف  َأْدىػِ فعػٍل هػف أفعػاِؿ الخٓػر يكػكُف لٙىسػاف تكرُّ )الهقتضيِة ٚستعِٛئ
ًِ فػْ الجهمػِة، بخػِٛؼ  ًُ هعً ابٌف هف غِٓر عمِهً بً؛ ٖىػً هػف كسػب هف هللِا عمِ عبدِي حتِ يصَل إليً ها يفعُم

ػك اٖظٍػُر.  العقكبةِ  ْ  عمػِ القػكِؿ بػالفرؽ بػٓف البىػائٓف ٌك ػذا هبىػ ػَد، ٌك ٍَ فإىً ٚ َُٓؤاَخُذ بٍا إٚ  َهْف َجػد  فٍٓػا كاجت
 .(2/700)ج ، كالسهٓف، الدر الهصكف (1/409)ج اىظر: الكاحدؼ، التفسٓر الكسيط

 ( فْ )ـ(: )ككسًٓبا(.10)
 .(1/130)ج (اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط11)
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 : ً ل  م ى ل ط ف  للا  (1)ق و  ً  ع  ب ي ً  ت ى  ف ي ً  إلى آخري[ (2)–ت ع ال ى –]و  ق  م  : َقاَؿ َذِلَؾ الُهَصىِّفُ  ب خ 
لِ  ِْىَساِف (3)فْ َشْرِح الُهَفص  ْٙ ًِ ِإَٓذاٌف َأف  َأْدَىِ ِفْعٍل ِهْف َأْفَعاِؿ الَخِْٓر َيُككُف ِل : ِفي ـْ ٍِ . َكِبَهْعَىاُي َقْكُؿ َبْعِض
ًها ِهَف هللِا َعمَ  ًُ ٚ َُٓؤاَخذُ َتَكرُّ ِؼ الُعُقكَبِة؛ َفِإى  َٛ دَ  (4)ِ َعْبِدِي، ِبِخ ٍَ ا َكاْجَت ٍَ ٚ  َهْف َجد  ِفٓ ا ِإ ٍَ ِب

(5) ًُ . َكَقِريٌب ِهْى
 ًُ ًٍ ات َفَق ُحُصكُل َدٍة، أَ  َسَكاءٌ (6)َقْكٌؿ آَخُر: ِلمى ْفِس َها َحَصَل ِهَف الث َكاِب، ِبَأؼِّ َكْج ْك َكاَف ِبِإَصاَبٍة ُهَجر 

 . ٍْ ِر اْخِتَياٍر َكَسْع ، َٚ َها َحَصَل ِهْف َغْٓ ًِ ًُ، َكَسَعْت ِفي َمْت ا َها َحص  ٍَ ْٓ ً  ِبَتْحِصٍٓل؛ َكَعَم : ِإف  -َتَعاَلِ-ى ب 
ا، َسَكاءٌ  (7)الث َكاَب َحاِصلٌ  ٍَ ـْ َيُكْف َكَذِلَؾ. َكَأه ا الِعَقاُب: فَ  َل ا َكاْخِتَياِرٌَا، َأْك َل ٍَ ا َكاَف ِبَسْعِٓ ٍَ ْٓ َٛ َيُككُف َعَم

 .ِ ٍَ ا. ِاْىَت ٍَ ٌَا، َكَتْحِصِٓم ٚ  ِبَقْصِد  ِإ

ةٍ َخْيًا يََرهُ ﴿ -َتَعاَلِ  –؛ َكَقْد َقاَؿ (8)َكَها َقاُلكُي ِهَف الَفْرِؽ َيْحَتاُج ِإَلِ َثَبتٍ  ٌِرَْلاَل ذَرا ْو  ٍَ َْ َحْػ ٍَ  *َذ
ا يََرهُ  ٍة ََشًّ ٌِرَْلاَل ذَرا ْو  ٍَ َْ َحْػ ٌَ َْ يََشاءُ ؛ أؼ: ََٓرػ َجَزاَءُي. َكَقاَؿ: ﴿(9)﴾َو ٍَ ِ ا ُدوَن ذَلَِم ل ٌَ َعَمِ  (10) ﴾َويَْغفُِر 

ًِ َهَع اْلَغْفَمةِ  ٍْ ِكاْخِتَياٍر ِإْف َكاَف ِلُهَباَشَرِة َسَبِب ِر َسْع ًُ؛ َأف  َتَرتَُّب الث َكاِب َعَمِ َها َحَصَل ِهْف َغْٓ  َعْى
َئةً  -َأْيًضا–َفاْلِعَقاُب  َصاَبِة ِعْىَد  َكَذِلَؾ؛ َفَهْف َعِهَل َسِّٓ ِْ٘ َر ِبا ْف َصك  ا، َكاِ  ٍَ ـُ َهْف َعِهَل ِب ْث ا َكاِ  ٍَ ًِ ِإْثُه َفَعَمْي

ْصرَ  ِ٘ . ا ـْ ًِ الَبَياُف. َىَع ًِ َعَمْي ِف َٛ ِعْ ِخ ًُ، َكُهد  َٛ َهاِىَع َأْف َيُككَف اْلِعَقاُب ِهْثَم ِؿ اْٚلِتَفاِت َف َف  َأك  اُر َشْرٌط؛ ِٖ
ًُ َجاُر هللاِ الرُُّجكَع َيْهُحكُي،  ًُ َقْدٌر َزاِئٌد َعَمِ اْلِفْعِل، َكِباْلُجْهَمِة َفَها َقاَل َحَسٌف، َكَقْد َذَكَرُي الَبْيَضاِكؼُّ  َلِكى 

                                                           

ػا َهػا اْكَتَسػَبْت﴾]البقرة: 1) ٍَ ْٓ ػا َهػا َكَسػَبْت َكَعَم ٍَ [، كفيػً تىبيػً 286( ىّص الجاربردؼ: ... كهف ذلؾ قكلً تعػالِ: ﴿َل
بخمقً؛ إذ أثبت لٍـ ثكاب الفعل عمِ أؼ كجػً كػاف، كلػـ ٓثبػت عمػٍٓـ عقػاب الفعػل  -تعالِ –عمِ لطف هللا 

 .(246)ص لشافية، الجاربردؼإٚ عمِ كجً هبالغة كاعتهاؿ فيً. شآٌف، هجهكعة ا
 ( فْ )ط(: )عمِ لطف هللا(.2)
 .(2/123)ج اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل  (3)
 ( فْ )ط(: )ٓؤخذ(.4)
 .(4/534)ج ، كابف عادؿ، المباب فْ عمـك الكتاب(2/700)ج السهٓف، الدر الهصكف  (5)
؛ كعمٍٓا ها حصمتً، كسعت فيػً، ٚ هػا حصػل هػف ( ساقط فْ )ط(: )سكاء كاف بإصابة هجردة، أك بتحصٓل6)

 ًَ   إف الثكاب حاصل لٍا(. -تعالِ -غٓر اختيار كسعْ َىب 
 .(216اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 7)
ِة: )َثَبٌت(. الفٓكهْ، الهصباح الهىٓر )ج8) ًُ ِقَٓل ِلْمُحج  ـُ )َثَبٌت( ِبَفْتَحَتِْٓف، َكِهْى ْس  .(1/80( اِٚ
 .[8، 7ة:الزلزل]( 9)
 .[116ك، 48الىساء:]( 10)
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ِّْ  (1)-ْيًضاأَ - ُر فْ ِفْ ِإْعَراِب اْلَحَمِب ٍَ ُدكَف َتَكمٍُّف  (2)ٌذا َأف  الَحَسَىاِت ِهه ا َتْكَسبُ  أ/33/ؽ الِذؼ َيْظ
َِّٓئاُت ُتكْ (3) ، َكالس  ًِ ـِ َشْرِع ِة َأْهِر هللِا، َكَرْس ا َعَمِ َجاد  ٍَ اِإْذ َكاِسُب ٍَ ََٓتَكم ُف ِفْ  (4)َتَسُب ِبَتَكمٍُّف؛ ِإْذ َكاِسُب

ِْ هللِا  (5)َأْهِرٌَا َخْرَؽ ِحَجابِ  ٍْ ا-َتَعاَلِ  –َى ٍَ ، َكَيَتَجاَكُز ِإَلْٓ
ِف (6) َيِة َهِجُْء الت ْصِريَفْٓ ْٔ ؛ َفَحُسَف ِفْ ا

َذا الَهْعَىِ  ٍَ ـُ  -ِإْحَراًزا ِل َد َكَلـْ (7). َكاْلُهَباَلَغةُ -َكهللُا أَْعَم ٍَ ًغا: ِاْجَت َٛ ْر  (8): ِهْف َباَلَغ ُهَباَلَغًة َكَب . (9)ُيَقصِّ
 ًِ ِت َٚ ًُ، َكآ ، َكأَْعَهَل َرْأَي ًِ ْعِتَهاُؿ: ِهِف اْعَتَهَل؛ َأْؼ: َعِهَل ِبَىْفِس اُد ِفْ (10)َكاِٚ ٍَ : ِباْلَكْسِر: اْٚجِت . َكالِجدُّ

َْهرِ  ْٖ َزِؿ، َكَقْد َجد  َٓجِ  (11)ا ٍَ (َكِضدُّ ال ، ك)َأِجدُّ ، كَيُجدُّ ِة، َكالمُِّٓف َبْعَد (12)دُّ ُككُف َبْعَد اْلِحد  . َكاْلُفُتكُر: السُّ
ةِ  د   .(13)الشِّ

                                                           

ػػػا، 1) ( َلٍػػػا َهػػػا َكَسػػػَبْت هػػػف خٓػػػر. َكَعَمٍْٓػػػا َهػػػا اْكَتَسػػػَبْت هػػػف شػػػر ٚ ٓىتفػػػع بطاعتٍػػػا ٚك ٓتضػػػرر بهعاصػػػٍٓا غٌٓر
كتخصػيص الكسػب بػالخٓر كاٚكتسػاب بالشػر ٖف اٚكتسػاب فيػً احتهػاؿ كالشػر تشػتٍيً الػىفس كتىجػذب إليػً 

 . (1/166)ج البيضاكؼ، تفسٓر البيضاكؼ=أىكار التىزيل كأسرار التأكيلفكاىت أجد فْ تحصٓمً كأعهل. 
 ( فْ )ؾ(: )يكسب(.2)
 ( )إذ كاسبٍا عمِ جادة أهر هللا، كرسـ شرعً، كالسٓئات تكتسب بتكمف(: ساقط فْ )ؾ(.3)
 ( فْ )ط(: )كسبٍا(.4)
 ( فْ )ـ(: )هف قبل هللا تعالِ(.5)
 .(2/700)ج السهٓف، الدر الهصكف  (6)
ػا َهػا اْكَتَسػَبْت﴾]البقرة: 7) ٍَ ْٓ ػا َهػا َكَسػَبْت َكَعَم ٍَ [، كفيػً تىبيػً 286( ىّص الجاربردؼ: ... كهف ذلؾ قكلً تعػالِ: ﴿َل

بخمقً؛ إذ أثبػت لٍػـ ثػكاب الفعػل عمػِ أؼ كجػً كػاف، كلػـ ٓثبػت عمػٍٓـ عقػاب الفعػل  -تعالِ–عمِ لطف هللا 
 .(246)ص شافية، الجاربردؼإٚ عمِ كجً هبالغة كاعتهاؿ فيً. شآٌف، هجهكعة ال

 ( فْ )ـ(: )كلـ ٓتغٓر(.8)
 .(1/780)ج اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط (9)
 .1/1036الهرجع السابق، جاىظر:  (10)
 ( فْ )ط(: )أهر(.11)
ا، )! كأَ  .فػْ )ط(: )كجػػاد( (12) ، َجػػدًّ ـّ ( ، بالّضػػ ( ، ِباْلَكْسػِر، )كَيُجػػدُّ َٖهػػر )َِٓجػػدُّ ( ِفػػْ ا ( ُِٓجػػّد: اجتٍػػَد )َكقػػد َجػػد  َجػػد 

 .(7/476الزبٓدؼ، تاج العركس )جك ، (1/271)ج كَحق َق. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط
 .(1/454)ج اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط (13)
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]ه ع اىي
 [(2)استفعل( (1)

ً  إلى آخري[ م  ب ة  الف ع ل  إل ى ف اع  ه ع ى اي  ى س  ً : ]و  ل  لِ  (3)ٌََذا ق و  ، َكالُهَراُد ِباْلِفْعِل فْ َشْرِح الُهَفص 
ِؿ، َكالَهْجُركُر َبْعَدُي ِلمث اِىْ َك  ْٗ ِهُٓر الُهْىَفِصُل ِل ، َكِبالث اِىْ اْلَهْصَدُر، َكالض  ُّْ َىاِع ِؿ الصِّ َك  ْٖ ِهُٓر ِفْ ا ، َكالض 

ْسَبِة الَهْذُككَرِة.َهْعَىاُي ِلمط َمِب، َكِفْ الت ْفسِ   ِٓر: )ِحَٓىِئٍذ َتْسَهُح(. َكالت ْقِدُٓر: َكَهْعَىاُي ِإَراَدُة َتْحِصِٓل الِفْعِل ِبالىِّ

] ل  الف ع ل  ل  إ ل ى أ ص  اع  ؿ  الف  و  ل ت ح  ً : ]و  ل  َْصِل الِذؼ اْشُتق   ق و  ْٖ َهْعَىاُي َأْف َيِصَٓر ُهت ِصًفا ِبِصَفِة ا
ًُ، َكقَ  ًِ َصاَر ٌَُك ِهْى ِٓف ِصَفَة الَحَجِر(؛ ِلَكْكِى ًُ ِبَهْعَىِ: )َصاَرْت ِصَفُة الطِّ ُٓف(؛ َفِإى  ْكِلَؾ: )اْسَتْحَجَر الطِّ

ا ُهت   ٍَ ِت اُة ِلُقك  اُة(، َك)اْسَتْىَكَؽ الَجَهُل(؛ أؼ: َصاَرِت الش  َتَسِت الش  ًُ: )اْسَتْٓ ِصَفًة َحَجًرا، َكَكاْلَحَجِر، َكِهْى
ؿُ ِبِصَفِة ال َك  ْٖ ، َكا ٌؿ َهْعَىِكؼ  ٌََذا َتَحكُّ ًِ ُهت ِصًفا ِبِصَفِة الى اَقِة، َك ،  ت ْيِس، َكالَجَهُل ِلَضْعِف ْ  َأْك ُصكِرؼ  َحِقيِق

ٌَِرؼُّ  ،(5)ِبُهَثم َثٍة ِفْ آِخِريِ  (4)َك)الى ْسُر( ِبَفْتِح الىُّكِف، َك)الَبَغاُث( ًُ (6)َقاَؿ الَجْك ًُ َكاِحًدا؛ َفَجْهُع : َهْف َجَعَم
ٌف( ُْىَثِ: )ُبْغاَثُة(؛ َفالَجْهُع )َبَغاٌث(، ِهْثُل: )َىَعاَهُة، (7))ِبْغَثاُف(، ِهْثُل: )َغَزاٌؿ َكِغْزَٚ ْٖ . َكَهْف َقاَؿ ِلمذ َكِر َكا

ـٍ( ِؿ؛ َفَقاؿَ  ، َكَجَزـَ ِفْ الَقاُهكسِ (8)َكَىَعا َك  ْٖ ِؿ: َطاِئٌر أَْغَبُر، الَجْهُع 33/ؽ ِبا َك  ْٖ َغاُث ُهَثم َثُة ا ََ َُ ب/: )الِب
ٍف(  .(9)ِبْغَثاٌف َكِغْزَٚ

                                                           

 .(248اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 :[َهَعاىْ استفعل]( 2)

َؤاِؿ . َْحَكاؿِ َكَباُب اْٚسِتْفَعاِؿ ِلمسُّ ْٖ  .. ُهط ِرٌد ِفْ َغاِلِب ا
ِج ... َأْك َغِٓرِي َكِهْثِل اْٚسِتْخَراجِ  َٛ  ِإه ا َصِريًحا َىْحَك اْٚسِتْع
ؿِ  ُٓف ِهَف الت َبدُّ ِؿ ... َكاْسَتْحَجَر الطِّ ٌََكَذا َِٓجُْء ِلمت َحكُّ  َك

َٛ َكُربَها َأَفاَد َهْعَىِ فعٛ ... َكَقر  َكاْسَتَقر  َحُْٓث   اْسُتْعِه
 .(2/23)ج ابف الحاجب، الشافية فْ عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية لمىيسارؼ 

 ( فْ )ط(: )كذا(.3)
ّـِ كالفػػتح. كفػػِ الَهثَػػِل: )إف  الَبَغػػاَث بأرضػػىا َيْسَتْىِسػػُر(؛ أؼ: هػػف 4) ػػ َغػػاُث(، بالكسػػر كالض  َِ َُ ( بثمٓػػث أكلػػً: )الِب

رؼ، الصػػح الزبٓػػدؼ، ك ، (1/165)ج ، كالفٓركزأبػػادؼ، القػػاهكس الهحػػيط(1/274)ج احجاكَرىػػا َعػػز  ِبَىػػا. الجػػٌك
 .(5/172تاج العركس )ج

( ىص الجاربردؼ: )إف  الَبَغاَث بأرضىا َتْسَتْىِسُر(؛ أؼ: تتحكؿ إلِ صفة الىسر، كالبغاث بحركات الباء: طػائر 5)
 . (249)صافية دكيف الرخهة؛ أؼ: هف جاكَرىا َعز  ِبَىا. اىظر: شآٌف، هجهكعة الش

 .(249اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 6)
رؼ، الصحاح7)  .(5/1781)ج (  الجٌك
ػػػ8) ٍَ ُر( ، َقػػػاَؿ اْٖزٌَػػػِرّؼ: كَجػػػائٌز َأْف ُيقػػػاَؿ لمػػػذ َكِر: َىعاَهػػػٌة ِبال ـُ ( )كالى َعاَهػػػُة: َطػػػاِئٌر( َهْعػػػُركٌؼ، ُأْىثَػػػِ )كُيػػػَذك  اِء، )كاسػػػ

ـٍ   .(33/506كَحَهاَهِة. الزبٓدؼ، تاج العركس )جالِجْىس: َىَعاـٌ( ، َكَحَها
ّـِ كالفتح. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط9) َغاُث(، بالكسر كالض  َِ َُ  .(1/165)ج ( بثمٓث أكلً: )الِب
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  ً ل  ه ة [(1)ق و  خ  ي ف  الر  و  :]د 
ٓكَ  ،(2) ْقَىاعِ  (3)افِ ِقَٓل ِفْ الدِّ ِْ٘ َْىَكُؽ(: َطاِئٌر َأْبَقُع (4)َكا ْٖ : )الر ْخَهُة، كا

ا؛ ُيَقاُؿ فِ  ٍَ َٚ ُيَكاُد ُيْظَفُر َبْيُض ْعَبِة  ََهاِكِف الص  ْٖ ًُ الى ْسَر، َيُككُف َأْكَكاُرٌَا ِفْ اْلِجَباِؿ، َكا ٌَُك ُيْشِب ْ اْلَهَثِل: )
َْىَكِؽ(. ْٖ  َأْبَعُد ِهْف َبْيِض ا

ي ة [ق و   اى  ك ر  إ ال  ه ع ى ى الث ه  ـ  ي ذ  ل  ً : ]و  ِف،  ؛ل  ٚ  َباَبْٓ ا ِإ ٍَ ـْ َْٓذُكْر ِهْى َف  الُهْمَحَق َخْهَسَة َعَشَر، َكَل ِٖ
ا  ٍَ ـْ َْٓذُكْر ِهْى َثَة َعَشَر، َكَغُْٓر الُهْمَحِق َأَحَد َعَشَر، َكَل َٛ ٌَُها )َتْفع َل كَتَفاَعَل(؛ َفَسَقَط َث ٚ  َسْبعَة  -ًضاَأيْ –َك ِإ

ْرِح ِهْف  َْ َهْذُككَرٌة فْ الش  ً  َأْبَكاٍب؛ َفَسَقَط َأْرَبَعُة َأْبَكاٍب، َكٌِ ل   : )َأْفَعَل إلخ(؛ َفِحَٓىِئٍذ َيِقلُّ الث َهاِىَيُة.ق و 
اع ل ([ ت ف  ع ل , و  ً :]إ ال  في )ت ف  ل  َل كَتفَ  ق و  ْلَحاِؽ، َقْد َعَرَفَت َقْبَل َذِلَؾ َأف  )َتْفع  ِ٘ اَعَل( َلْيَسا ِهَف ا

ْلَحاِؽ َىَظٌر. ض. كفْ َعدِّ الُهَصىِّفِ  ِ٘ ٌَُها ِهَف ا  ِإي ا
ق  )ا ف ع اؿ  و ا ف ع ل ([ ر  اله م ح  ه ف  غ ي  ً :]و  ل  ٌََذاِف الِبَىاَءاِف  (5)َقاَؿ اْبُف ُعْصُفكٍر: َأْكَثُر َها ِصيغَ  ق و 

(؛ أؼ: س  َٛ (. َقاَؿ: َكَقْد َقاُلكا: )ِاْه ـ  ٌَا (، َك)ِاْد (، َك)ِاْبَياض  (، َك)ِاْسَكاد  اب  ٍَ َْلَكاِف، َىْحَك: )ِاْش ْٗ َأْفَمَت.  ِل
َْلَكاِف. ْٖ (، َكَلْيَسا ِهَف ا  . (8)َكػ، َكاْقَتَكػ؛ َأْؼ: َخَدـَ : َأْسَرَع، َكاْرعَ (7)؛ َأؼْ (6)َكَقاُلكا: ِاَرَقد   َك)ِاْضَراب 

  

                                                           

: :]كهف غٓر الهمحق أفعاؿ كأفعل[.1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ( إلِ َقْكِل
َٓػَراِف.  -أصػغر هىٍػا–إلِ الغبرة ُدَكْيػُف الر ْخَهػِة  ٌػ(: البغاث: طائر أبغث244( قاؿ ابف السكٓت)ت2) َبِطػُْء الط 

رؼ، تٍذٓب المغة  .(8/105)ج اٌٖز
َُٖىكؽ". الفارابْ، هعجـ دٓكاف اٖدب3)  .(4/183)ج ( ُيقاُؿ فْ اْلَهَثل: "ٌك َأْبَعُد هف َبْيِض ا
ػْ ( كجدتً فْ: )ا٘قىاع فْ حل ألفاظ أبْ شجاع(، َكتحـر الرخهة َكٌُ 4) ا كالحدأة َكٌِ ٍَ َى  َك َطاِئر َأبيض كالبغاثة ِٖ

ٌػػػ(؛ حٓػػث كفػػاة الهؤلػػف: شػػهس 819َطػػاِئر َأبػػيض بطػػْء الطٓػػراف. كلكػػف ٌػػذا ٚ ٓتكافػػق هػػع ابػػف جهاعػػة)ت
ىها الهقصكد: ا٘قىػاع فػْ القػراءات السػبع، ٚبػف 977الدٓف، دمحم بف أحهد الخطٓب الشربٓىْ الشافعْ) ٌػ(. كا 

ذا ها ٌ ك هختص بالقراءات، كِبىية الكمهة. كقد ذكري ابف جهاعػة فػْ: قكلػً: فػْ قػراءة أبػْ عهػرك الباذش، ٌك
﴿َفَهْف ُزْحِزَح َعِف الى اِر﴾ قاؿ ابف الباذش: اتفػق الػركاة عمػِ الٓػزدؼ عمػِ ا٘دغػاـ فيػً عػف أبػْ عهػرك ككافقػً 

َٛ أبك زيد اٖىصػارؼ عميػً عىػً كركػ عػف الػدكرؼ إدغػاـ الحػاء فػْ العػٓف إذا كػاف  قبمٍػا حػرؼ هػد ىحػك: ﴿َفػ
ٍَِها﴾، ك﴿اْلَهِسػيُح ِعيَسػِ﴾، ك﴿الػرِّيَح َعاِصػَفًة﴾.  ابػف الَبػاِذش، ا٘قىػاع فػْ القػراءات السػبع، اىظػر: ُجَىاَح َعَمْٓ

 .(2/584)ج كالشربٓىْ، ا٘قىاع فْ حل ألفاظ أبْ شجاع
 ( فْ )ؾ(: )صىع(.5)
رؼ، الصحاح( يقاؿ: )اْرَقد  ِاْرِقِداًدا(؛ أؼ: )أسرع(.  6)  .(2/476)ج الجٌك
 ( فْ )ط(: )رفد أؼ(.7)
 ( فْ )ؾ(: )حدـ(.8)
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  (1)الباب الثاىي عشر: بىاء الفعل الرباعي
  ً ل  ل ى[؛ :(2)ق و  ً  أ و  اى  ك  َْصُل: اْسِتْعَهاُؿ َلْفٍع  ]أل  ف  إ س  ْٖ ِرِي، َكا ، ِبَسِبِب َتَعذُِّر َغْٓ ًِ ـٌ؛ ِلَتعُِّٓى َأْؼ: ُهَقد 

َْٖهَرْيِف   الَجاِئَزْيِف. َأْكَلِ ِفْ الر اِجِح ِهَف ا

  ً ل  ل [ :(3)ق و  ج  ب خ  الر  ر  اؿ : د  َدٍة، َكُهْعَجَهٍة. َكُيَقاُؿ  ]ي ق  ـ  ُهَكح  َهَمٍة، َكَراٍء، ُث ٍْ :  -َأيًضا–ٌَُك ِبُه
َفادِ  ًُ ِلمسِّ ّـِ القَ (4))َدْرَبَخِت الَحَهاَهُة( ِإَذا َخَضَعْت ِلَذَكِرٌَا، َكَطاَكَعْت ِٓف: . َكاْلُقَشْعِريَرُة: ِبَض اِؼ َكَفْتِح الشِّ

 الر ْعَدُة.

  ً ل  ج ل [(5)ق و  ب خ  الر  ر  ًُ، ككذلؾ َدْرَبَخ  :]يقاؿ: د  َدْرَبَخِت الَحَهاَهُة ِلَذَكِرٌَا َخَضَعْت لً، َكَطاَكَعْت
َرُي. ٍْ ًُ، َكَبَسَط َظ  الر ُجُل، إذا َطْأَطَأ َرْأَس

  

                                                           

( لَ هَ سْ بَ ك) ،(لَ قَ كْ حَ ) فْ الىحت: كهىً: (،جَ رَ حْ دَ ) :هثل صيغة كاحدة. :(لَ مَ عْ فَ : )بىاء الفعل اٚعرابْ)الهجرد( (1)
التهٍٓد فْ  رضكاف دمحم،. اىظر: (كـِ مُ لعُ اارِ )دَ لػ (ْ  هِ عَ رْ ك)دَ ، شهس( )عبدلػ (ْ  هْ شَ بْ عَ )كالىسب: .هف كمهتٓف فأكثر
 .(مَ جَ ن  رَ اح  ) :(لَ لَ ن  عَ اف  )-2 (.جَ رَ ح  من )دَ  (جَ رَ ح  دَ تَ ) :(تَفَعلَلَ ) -1: أوزان الفعل الرباعً المزٌد .الىحك كالصرؼ

َ مَ اط  ): (ل  لَ عَ اف  ) -3ملحوظة: )اق عَن َسَس( من: )قَعََس(, ثالثً مزٌد بثالثة أحرف.  (.مَ جَ ر  )حَ : من : . من(ن  أ

َ م  )طَ   (.496رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ )ص(. رَ عَ ش  قَ ) :من(ر  عَ شَ اق  )و (,نَ أ
 .(250اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 2)
 .(251اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
 .(1/462)ج (اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط4)
: ]راهكا[.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(: إلِ َقكْ 5) ًِ  ِل
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 : ار ع  دّ  اله ض  ر  ح  ك   عل الهضارع وأبوابً[]الفالباب الثالث عشر: ذ 

  ً ل  [(1)ق و  ار ع  دّ  اله ض  ر  ح  ك  ـَ ِبَأَحِد ُحُركِؼ )َىَأُْٓت(.  : ]ذ  ًَ اْٚس ٌَُك َها َأْشَب  َك

ً :]ر اه وا[ ل  َها؛ َأْؼ: َقَصُدكا ِإَلِ ُهَخاَلَفِة َعْٓفِ  ق و  ٍُ ٌََذا  (2)ُتَخاِلُف َلْفَظ ِف الُهَضاِرِع،  الَهاِضْ ِلَعْٓ
َْصُل،  ْٖ ـْ َِٓجْئ ٌَُك ا ٌَُك الِقَياُس، كَالَكْسُر َل ِل: َكِلَذِلَؾ َكاَف )َفِعَل َيْفَعُل(.  َكالِقَياُس. َقاَؿ ِفْ َشْرِح الُهَفص 

َها َفَمْيَس ِبَأْصلٍ  ٍِ ٚ  فْ َأْلَفاٍظ َهْحُصكَرٍة. َقاَؿ: َكَأه ا )َفَعَل َيْفَعُل(؛ َأْؼ: ِباْلَفْتِح ِفٓ ًِ ِإ ـ  ِلُهَضاِرِع  (3)؛ َكِهْف َث
ٚ  َهْشُركًطا. َكَقاَؿ  ـْ َِٓجْئ ِإ ّـِ َعَمِ َكْفِق َعِْٓف -َأْيًضا–َل : َكَأه ا َهِجُْء ُهَضاِرِع )َفُعَل(؛ َأْؼ: ِبالض 

ه ِة  (4)الَهاِضْ كُي ِبالض  ؼ ِفْ الَهاِضْ َكالُهْسَتْقَبِل؛ َفَخصُّ ِف الُهَتَعدِّ ًُ ِلَعْٓ ـْ َكِرٌُكا ُهَشاَرَكَت ٍُ  .(5)ِلَذِلؾَ َفَكَأى 

  ً ل  [: ق و  ٌ و  اله يز اف  َك ِهَف  ]إ ذ   ٍُ ٌَُىا اْلَباِقْ، َكَيِجُْء لمَهاِضْ َف ِهُٓر ِلَحَرَكِة اْلَعِْٓف. َكاْلَغاِبُر  الض 
َها َكَكْسِرِي. ٍِ ِل ّـِ َأك  ْفُل: ِبَض َِ ْلُك كالسُّ َِ َداِد، كالُع َٖض   ا

ى ب ح   ً : ]و  ل  [ (6)ق و  ب ح  ا.  -َأْيًضا–ِر الَباِء فْ الُهَضاِرِع، َكَجاَء َأْؼ: ِبَكسْ  ؛ي ى  ٍَ  ِبَفْتِح

  ً ل  اؿ : ه ع ى اي  (7)ق و  : ] ب أ ف  ي ق 
ٌََذا الت ْقِريِر َأْف َيُككَف ُكلُّ َها َكاَف   [(8) ْمَزـُ ِهْف  َٓ ًُ َى  ِفِيً َىَظٌر؛ ِٖ

ْمَزـُ َأْف َيُككَف ُهَضا ًِ َحْرُؼ َحْمٍق َٓ ِه ًِ َكَٚ ِى ًُ َهْفُتكًحا َعَمِ َها َٚ َْٓخَفِ َكَلْيَس َكَذِلَؾ؛ ِلَها َعَرْفَت ِفْ َعْٓ ِرُع
ًِ ِبَشْرِط َأْف يِ  ُف ُهَضاِرِع ِف ُيْفَتُح َعْٓ ُد الَهْفُتكُح الَعْٓ ِحيَحُة َأْف ُيَقاَؿ الَهاِضْ الُهَجر  ًُ َكالِعَباَرُة الص  ُى ُككَف َعْٓ

ٚ  ِإَذا كَ  ًُ َحْرَؼ َحْمٍق ِإ ُه َٚ ٌَُها َحْرَؼ َحْمٍق َأْك  ًِ. ض.-ٌَُك َأِلفٌ -اَف َأَحُد ُف ُهَضاِرِع َٚ ُيْفَتُح َعْٓ  ًُ  ؛ َفِإى 

                                                           

 .(252اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 ( فْ )ؾ(: )غٓر(.2)
 ( فْ )ط(: )ثهة(.3)
 .(253اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
(، بُ رِ ْض يَ ) :(بَ رَ َض )=(لُ عِ فْ يَ (، ك)رُ ُص ىْ َٓ ) :رَ َص ىَ ) =( لُ عَ فْ يَ ) :(لَ عَ فَ ) -1: أكزاف هضارع الثٛثْ (5)
 ،(عَ ىَ هثل: )هَ  ،أك الٛـِ  العٓفِ  ِّْ قِ مْ حَ  لٍ عْ هف فِ  يككف هفتكح العٓف إٚ ٚ (. همحكظة:عُ ىَ هْ يَ ) :(عَ ىَ هَ )=(لُ عَ فْ يَ ك)
 :(بَ سِ حَ )=(لُ عِ فْ يَ (، ك)ـُ مَ عْ يَ ) :(ـَ مِ عَ )=(لُ عَ فْ يَ ) :(لَ عِ فَ ) -2. (عَ قَ كَ ك) ،(أَ رَ قَ ك) ،(ؿَ أَ سَ ك) ،(ِعَ سَ ك) ،(بَ ٌَ ذَ ك)
 .(493)ص التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ رضكاف دمحم،اىظر:  (.ـُ رُ كْ يَ ) :(ـَ رُ كَ )=(لُ عُ فْ يَ ) :(لَ عُ فَ )-3(. بُ سِ حْ يَ )
 .(303)ص ( هف باب ضرب. الرازؼ، هختار الصحاح6)
: ]كشّذ أبِ يأبِ[.7) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(254اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
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  ً ل  ذ   أ/34/ؽ:ق و  ش  : َأف  َقْكًها َقاُلكا ِفْ (3)َحَكِ اْبُف ِسَٓدي ِفْ الُهْحَكـِ  [(2))أ ب ى ي أ ب ى( (1)]و 
ٌََذا َيُككُف الَهاِضْ: )َأِبْ( ِبالَكْسِر؛ َفػ)َيْأَبِ( َعَمِ ُلغَ  َْ َْٓىَسِ(، َكَعَمِ  ـْ َجاٍر َعَمِ الِقَياِس َكػ)َىِس ٍِ ِت

َها ِهَف اْٚسِتْغَىاِء ِبُهَضاِرِع ِفْعٍل َعْف ُهَضاِرٍع آَخَر. ٍِ  )َأَبِ َيْأَبِ( ِبالَفْتِح ِفٓ

[ : ً ل  [(4)ق و  م ب  ق  م ه وا أ ف  الي اء  ت ى  ـ  ل ه ا ع   ٍ أ ى  ك  ًُ ِبالى َظِر ِإَلِ َيْعِىْ اْعَتَبرُ  و  َى  ًِ الَهآَؿ َٚ الَحاَؿ؛ ِٖ كا ِفي
َِلِف ال ذِ  ْٖ َْجِل ا ، َكالت ْحِقُٓق َأف  الَفْتَح ِٖ َٛ ْكُر، َكَأه ا ِبالى َظِر ِإَلِ الَهآِؿ َف ْمَزـُ الد  ؼ َسُتْكَجُد ِفْ الَخاِرِج، الَحاِؿ َٓ

َْجِل الَفْتَحِة الَهْكُجكَدِة  ، كالَقْمُب ِٖ  ْ ِى ٌْ ًُ ِذ ِر ُكُجكِد َأِلٍف آَخَر؛ َفَتَكقُُّف ِفْ الَخاِرِج، َفََٓتَكق ُف الَفْتُح َعَمِ َتَصكُّ
ٌَُها ِهَف أخَ  َْٓف َأَحُد ؛ َفَأ  ْ ًُ َخاِرِج  ِر؟. ض.َكَيَتَكق ُف الَقْمُب َعَمِ الَفْتَحِة الَهْكُجكَدِة ِفْ الَخاِرِج؛ َفَتَكقُُّف

ً : ]و أ ه ا ق   ل  م ىق و  لػِ)َطْ( ِفْ ُصكَرِة )َدْعَكػ(  َذِلَؾ اْبُف َهاِلؾٍ  (5)َعَزػ  ([َفػ)ُلَغُة َبِىْ َعاِهرٍ  م ى ي ق 
ـ ؛ َفَقاَؿ: َك)َطْ( ُتْبَدُؿ الَكْسَرُة َفْتَحًة، َكالَياُء َأِلًفا، َىْحَك: ) (أََع َٛ ُرُي َذِلَؾ َعْف  ،(6)َيْق ـْ ُْٓذَكْر َغْٓ ِقَٓل: َكَل

ـْ ُْٓركَ  َ)طْ(، َكَل
َها )َيْهَشا، َكَيْرَها( (7) ـْ ِفْ )َيْهِشْ، َكَيْرِهْ(، َكَىْحِكٌِ ٍُ َعْى

، َكَىص  اْبُف ُعْصُفكٍر َعَمِ (8)
، َكَكَذِلؾَ  (9)َأف  )َيْقمِ( ًِ ِى كُر َكْسُر َعْٓ ٍُ َشاذ ، َكالَهْش

ْ  َيْحَِٓ((11)ِسْ(: )َعَسِ َيعْ (10)  (12)، َك)َح
كُر: )َيْحِْٓ( ٍُ َكالَهْش
َها ُأْلِحَق  (14)، َكَقْد َذَكَر َهْسَأَلَة )َأَبِ َيْأَبِ(-َأْيًضا-: ِباْلَكْسِر، َكَقاَؿ اْبُف َهاِلؾٍ  (13)

(، كُ  َٛ َْصَل )َيْحِْٓ(،ِبَياِئْ، كػ)َيْحَيا، َكَيْق ْٖ ًَ ِبَأف  ا  (16)َكَ)َيْقِمْ( ِباْلَكْسِر؛ َفُفِتَحِت الَعُْٓف َفاْىَقَمَبتِ  (15)جِّ
َْ ُلَغُة )َطْ(. اىتٍِ.  (17)الَياءُ   َأِلًفا، َكٌِ

                                                           

 .(255اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 ( فْ )ؾ(: )أَبْ يأَبْ(.2)
 .(10/558(ابف سٓدي، الهحكـ )ج3)
: ]كأهػا قمػِ يقمػْ (4) ًِ ػا َعِمُهػكا َأف  الَيػاَء َتْىَقِمػُب ألًفػا  [.ساقط فػْ )ؾ(، ك)ـ(، إلػِ َقْكِلػ ـْ َله  ٍُ ىػص الجػاربردؼ: َكَكػَأى 

مػِ هىػع يهىػع ٖىػً بهعىػاي. عمِ تقدٓر فػتح العػٓف سػك غكا فتحٍػا إذ يكػكف حٓىئػذ هػع حػرؼ الحمػق أك حهمػكي ع
 .(256)صاىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية 

 ( فْ )ؾ(: )عزؼ(.5)
 ( فْ )ط(: )بقٛ(.6)
 ( فْ )ط(: )ٓركا(.7)
 ( فْ )ؾ(: )َيْهِشْ، َكَيْرِهْ( ، كفْ )ط(: بػ)هشِ( ك)بّر ها(.8)
 ( فْ )ط(: )يقٛ(.9)
 ( )ككذلؾ(: ساقط فْ )ط(.10)
 ( فْ )ط(: )بعسا(.11)
 )ط(: )بحيا(.( فْ 12)
 ( فْ )ط(: )بحْٓ(.13)
 ( فْ )ؾ(: )أبْ يأبْ(.14)
 ( فْ )ط(: )يحيا(.15)
 ( فْ )ط(: )كاىقمب(.16)
 ( فْ )ط(: )الباء( .17)
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ـْ َعَمِ )َيْأِبْ( ـْ ُيْحَك َكَل
ًِ ِباْلَكْسِر َكَها ُسِهَع ِفْ )َذْٓ  (1) ـْ ُيْسَهْع ِفي ٍىَؾ(، َكَسَيَأِتْ ِفْ ِبَذِلَؾ؛ ِإْذ َل

(، َكَىْحِكِي. َلِكْف َذكَ  َْ ْرِح قريًبا. َتْقُِٓٓد الى ْقِل َعْف )َطْ( ِبَها ِإَذا َكاَىِت الَياُء َهْفُتكَحًة َكػ)َبِق ٌَِرؼُّ الش   (2)َر الَجْك
 . َها َىَقَل اْبُف َهاِلؾٍ ِفْ )َيْقِمْ( َعْف )َطْ( ِهْثَل 

  ً ل  ف  َقَرَأ ]: ق و  س  [ الح  ل  اع  ييا ل م ف  ى  ب  ت ح  الال  ـ, ه  ( ب ف  م ؾ   ٍ ي  ـِ، َكَرْفِع الِفْعِل ُِٓريُد ِبَفْتِح ال ،)و   ٛ َياِء َكال
ْسَهْٓفِ  َدِكؼُّ  (3)َكاِٚ ٍْ ٌََكَذا َضَبَط الَه ُرُي. َكَعِف اْلَحَسفِ  (4)َبْعَدُي،  ًُ قَ  َكَغْٓ َمُؾ( َهْبِىيًّا -َأْيًضا –َرَأ َأى  ٍْ : )َكُي

 ) ِّْ َْحَقاِؼ: َأف  اْبَف ُهَحْيِصفٍ  ِلْمَهْفُعكِؿ. َكِفْ )ِإْعَراِب الَحَمِب ْٖ ِمُؾ( ِبَفْتِح الَياِء، َكَكْسِر  (5)ِفْ آَيِة ا ٍْ َقَرَأ )َٓ
 ًُ ـِ، َهْبِىيًّا ِلْمَفاِعِل، َقاَؿ َعْى  ٛ َْ ُلَغٌة، َكالَهاِضْ ِباْلَكْسرِ -َأْيًضا –ال ـِ، َكٌِ  ٛ : َفْتَح ال

 . اىتٍِ.(6)
  ً ل  ـ [(8): (7)ق و  ت ح  الال  مَ  ]ب ف  ٍْ ـَ َأْف َيُككَف )َٓ َٛ ٌََذا الَك ـُ(، َها اْقَتَضِ  ـَ َيْعَم ُؾ( ِباْلَفْتِح ِهْف َباِب )َعِم

ًُ ِهْف َباِب: )َأَبِ َيْأَبِ َمُؾ( اْلَحْرَؼ َأى  ٍْ ِمُؾ( ِباْلَكْسِر ِهْف َباِب )َضَرَب َيْضِرُب(، َكَذَكَر ِفْ )َكَي ٍْ (؛ َك)َٓ
َٛ  (9)َفَيُككفُ  َها؛ َفَبَْٓف الَك ٍِ اِرحِ ِهْف َباِب: )َفَعَل َيْفَعُل( ِباْلَفْتِح ِفٓ ِف َتَىاٍؼ؛ َفَيُككُف ُهَراُد الش  َبَياُف َتَىاِفْ  َهْٓ
ـِ  َٛ  َك

                                                           

 ( فْ )ط(: )يأبِ(.1)
رؼ، الصحاح2)  .(6/2467)ج ( تقكؿ: قٛي يقميً قمِ كىقٛء، كيقٛي لغة طٓئ. الجٌك
ِمَؾ اْلَحْرثَ -تعالِ–( قكلً 3) ٍْ  [.205َكالى ْسَل﴾ ]البقرة: : ﴿َكُي
ٌػػػػ( أحهػػد بػػف عهػػار بػػف أبػػْ العبػػاس الهٍػػدكؼ التهيهػػْ، أبػػك العبػػاس: هقػػرغ أىدلسػػْ 440( الهٍػػدكؼ)ت: ىحػػك4)

ػػا، كصػػّىف كتًبػػا، هىٍػػا:  أصػػمً هػػف الهٍديػػة بػػالقٓركاف. كدخػػل اٖىػػدلس فػػْ حػػدكد الثٛثػػٓف كأربعهائػػة أك ىحٌك
ػػػك تف سػػػٓر كبٓػػر لٕيػػػات، ٓػػػذكر القػػػراءات كا٘عػػػراب، كاختصػػػري كسػػػّهاي: )التفصػػٓل الجػػػاهع لعمػػػـك التىزيػػػل(، ٌك

)التحصػػٓل فػػْ هختصػػر التفصػػٓل(، كلػػً: )أبيػػات فػػْ أجىػػاس الظػػاءات(، ك)ٌجػػاء هصػػاحف اٖهصػػار عمػػِ 
غايػػػة التقريػػػب كاٚختصػػػار(، ك)التيسػػػٓر فػػػْ القػػػراءات(، ك)رؼ العػػػاطش(، ك)الٍدايػػػة فػػػْ القػػػراءات(. اىظػػػر: 

ػػػل اٖىػػدلس الضػػبْ، بغيػػة الهمػػػتهس فػػْ ، (2/508الحهػػػكؼ، هعجػػـ اٖدبػػػاء )جك ، (163)ص تػػػاريخ رجػػاؿ ٌأ
 .(80)ص البمغة فْ تراجـ أئهة الىحك كالمغة ،، كالفٓركزأبادؼ(1/126)جإىباي الركاة، ، كالقفطْ

ء، أبػػك 123( فػػْ )ط(: )الهحيصػػف(. ابػػف هحيصػػف)ت5) ٌػػػػ( دمحم بػػف عبػػد الػػرحهف بػػف هحيصػػف السػػٍهْ بػػالٚك
ػػل هكػػة بعػػد ابػػف كثٓػػر، كأعمػػـ قرائٍػػا بالعربيػػة. اىفػػرد بحػػركٍؼ خػػالف فٍٓػػا الهصػػحف؛ حفػػص الهكػػْ: هقػػ رغ ٌأ

ا بالقراءات الهشٍكرة. ككاف ٚ بأس بً فْ الحدٓث. ركػ لً هسمـ، كالترهذؼ،  فترؾ الىاس قراءتً، كلـ ٓمحقٌك
، كابػف حجػر، تٍػذٓب (21/429)ج كالىسائْ، حدًٓثا كاحًدا . اىظر: الهزؼ، تٍذٓب الكهاؿ فْ أسػهاء الرجػاؿ

 .(6/189)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(7/474)ج التٍذٓب
 .(4/637)ج السهٓف، الدر الهصكف (، ك 1/280ابف عطية، الهحرر الكجٓز )ج (6)
: ]لذلؾ[.7) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ْ لغة، ىحك8) َمُؾ( َهْبِىيًّا ِلْمَفاعِل، ثـ قاؿ: ٌك ٍْ  : )أبِ يأبِ(. ( َقَرَأ اْلَحَسِف: )َكُي
 .(257اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 9)
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َهْخَشِرؼِّ  ْسِتْعهَ  (1)الز  ًُ َجاَء ِفْ اِٚ ٌََذا، َكُيْهِكُف َأْف َُٓجاَب ِبَأى  ، َكَلِكْف َيْحَتاُج ِإَلِ الى ْقِل، َعَمِ  اِؿ الُكلُّ
َمُؾ( َلْك َجاَء ِهَف الت   ٍْ ٌََمَؾ َٓ ِمُؾ(؛ َفَيُككُف ) ٍْ ٌََمَؾ َٓ َمُؾ(، )َك ٍْ ٌََمَؾ َٓ َداُخِل، َكُيْهِكُف َأْف ُيَقاَؿ: َله ا َجاَء )

ٌََذا َيُككُف َشاذًّا  ُذكِذ َفَحْسب، َٚ َأف   كػَ)َأَبِ -َأْيًضا–كػ)َرَكَف َْٓرَكُف(، َكَعَمِ  َها الشُّ ٍُ َى ْٓ ًِ َب َب ًُ الش  َيَأَبِ( َكْج
 ِهَف الت َداُخِل. ض. -َأْيًضا–)َأَبِ َيْأَبِ( 

]) ٌ م ؾ  ( )و  ٌ م ؾ  ً :])ه ف   ل  ًِ َلف  َكَىْشرٌ  ق و  ٌََمَؾ( ِباْلَفْتِح ِفْ (2)ِفي ـِ، ِهْف )  ٛ ؛ َأْؼ: ِبَكْسِر ال
َمُؾ(. الَهاِضْ، َكِبَفْتِح ال ٍْ ٌَِمَؾ َٓ ِمُؾ(، َك) ٍْ ٌََمَؾ َٓ ( :ًُ ٌَِمَؾ( ِباْلَكْسِر ِفْ الَهاِضْ؛ َفَيُككُف َحاِصُم ـِ ِهْف )  ٛ

 ب/    34/ؽ. ض
[؛ ً :]ل ذ ل ؾ  ل  ْمَتِبَس ِباْلَكاِكؼ. ق و  َٓ  ٛ  َأْؼ: ِلْمُهَىاَسَبِة، َكِلَئ

  ً ل  اذ  (3)ق و  ً  ش  اب  ب أ ى  َها ِهْف َباِب )َحِسَب( ِإْف ِقَٓل: [(4):]ف أ ج  ٍُ َلَعم 
 ُأِجَٓب ِبَأف  َذِلَؾ الَباَب َشاذ   (5)

                                                           

ا اٖعهش، كعصهة عف أبْ بكر، عف عاصـ، كقياس هاضيً )ٌِمَؾ( بالكسر، 1) ( قرػء: )لٍَٓمؾ(، بالفتح، قرٌأ
ٌََمػَؾ﴾ ]الىسػاء: ِمػُؾ( كػػػ)َض 176كالهشػٍكر فيػً )الفػتح(، كقكلػً: ﴿ِإِف اْهػُرٌؤ  ٍْ ٌََمػَؾ َٓ َرَب [، كقػد سػهع فػْ فعمػً )

( كهػػا فػػْ القػػاهكس، كقػػاؿ ابػػف جىػػْ فػػْ الهحتسػػب: إى ٍػػا شػػاذ ة، هرغػػكب عىٍػػا؛ ٖف  ـَ َيْضػػِرُب(، ك)َهَىػػَع، َكَعِمػػ
َمػػَؾ( بػػػالفتح، ٚك يػػأتْ )َفَعػػػَل َيْفَعػػُل( إٚ إذا كػػاف حػػػرؼ الحمػػق فػػػْ العػػٓف أك الػػٛـ فٍػػػك هػػف المغػػػة  ٌَ هاضػػيً )

. الخفػػػاجْ، حاشػػػيً الشػػػٍاب عمػػػْ تفسػػػٓر البيضػػػاكؼ الهتداخمػػػة، كقػػػد تبعػػػً الزهخشػػػرّؼ فػػػْ سػػػكرة اٖحقػػػاؼ
 .(4/278)ج

( )اّلمف كالّىشػر(: أف ٓػذكر هتعػدد، ثػـ ٓػذكر هػا لكػل هػف أفػرادي شػائعًا هػف غٓػر تعٓػٓف، اعتهػادًا عمػِ تصػرؼ 2)
ػػك ىكعػػاف: )أ( إهػػا أف يكػػكف الىشػػر فيػػً عمػػِ  السػػاهع فػػْ تهٓٓػػز هػػا لكػػّل كاحػػد هىٍػػا، كرّدي إلػػِ هػػا ٌػػك لػػً، ٌك

ًِ ترتٓب ا ًِ َكِلَتْبَتُغػكا ِهػْف َفْضػِم ػاَر ِلَتْسػُكُىكا ِفيػ ٍَ ػَل َكالى  ْٓ ـُ الم  ًِ َجَعَل َلُك ـْ  لمف، ىحك: قكلً تعالِ: ﴿َكِهْف َرْحَهِت َكَلَعم ُكػ
[؛ فقػػد جهػع بػٓف المٓػػل كالىٍػار، ثػـ ذكػػر السػككف لمٓػل، كابتغػػاء الػرزؽ لمىٍػار، عمػػِ 73َتْشػُكُركَف﴾ ]القصػص:
هػا  ػػاِر الترتٓػب. )ب( كا  ٍَ ػِل َكَجَعْمَىػػا آَيػَة الى  ْٓ أف يكػػكف الىشػر عمػػِ خػٛؼ ترتٓػب المػػف، ىحػك: ﴿ َفَهَحْكَىػػا آَيػَة الم 

ػِىَٓف َكاْلِحَسػػاَب﴾ ]ا٘سػػراء: ـْ َكِلَتْعَمُهػػكا َعػػَدَد السِّ ًٛ ِهػْف َربُِّكػػ [، ذكػر ابتغػػاء الفضػػل لمثػػاىْ، 12ُهْبِصػَرًة ِلَتْبَتُغػػكا َفْضػػ
ر البٛغػة فػْ الهعػاىْ كعمـ الحساب لٗكؿ، عمِ خ ّْ كالّىشر(. الٍاشػهْ، جػكٌا ٛؼ الترتٓب، كيسهِ: )الّط

 .(310)ص كالبياف كالبديع
ػػت( بػػالكاك هػػع أىٍػػـ قػػالكا: )طػػاح يطػػيح، كتػػاي ٓتيػػً(، فقػػد 3) ( ىػػصُّ الجػػاربردؼ: )يقػػاؿ: قػػد ثبػػت )طكحػػت(، ك)تٌك

ًُ َشػػاذ   ػػت(؛ إذ قياسػػً أف كسػػر عػػٓف الهضػػارع فػػْ اٖجػػكؼ الػػكاكؼ؟ َفَأَجػػاَب ِبَأى ػػ عىػػد هػػف قػػاؿ: )طكحػػت، كتٌك
يقكؿ: )طاح يطكح، كتاي ٓتكي(، كأهػا هػف قػاؿ: )طيحػت كيٍػت( فػٛ ٓػرد ذلػؾ عميػً. اىظػر: شػآٌف، هجهكعػة 

 .(258)صالشافية 
 .(258اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
ٚ  شاذًّا، ىحك: )َحِسَب َيحِسُب(. اْبفُ 5)  .(283)صُعْصُفكٍر، الههتع الكبٓر  ( ٚ ٓجْء عمِ )َيفِعُل( ِإ



412 
 

َها ٍُ ُهْطَمًقا َفَحْهُم
ًُ اْبُف ُعْصُفكرٍ  (1)  .(2)َعَمِ َها َيُككُف َهقيًسا ِفْ َحاٍؿ َأْكَلِ. َقاَل

ً :]و أ ه ا ه ف   ل  [ق و  ت   ٍ ت ي ت  و  يح  َعَمِ َأف  )َتاَي( َقْد َيُككُف ِهْف َذَكاِت الَياِء.  -َأْيًضا–َُٓدؿُّ  ق اؿ : ط 
ًُ ِهْف َذَكاِت الَياِء.َ َبقاٌء  ًُ(: َدِلٌٓل َعَمِ َأى  : )التِّي ـْ ٍُ (؛ َفَقْكُل ًِ : )َكَقَع ِفْ الت ْكِي َكالتِّي ـْ ٍُ ِر. َقْكُل ٌِ َهَع الظ ا

ًَ(َكَكَذِلَؾ َقكْ  ًُ َكَأْيًضا؛ َفِإف  )َتي  َف  )َفع َل( َأْكَثُر ِهْى َكَي(؛ ِٖ َْصُل )َتْٓ ْٖ ًَ(. َكَلْيَس )َفْيَعل(. َكا : )َتي  ـْ ٍُ ِلمت ْكِثِٓر؛  ُل
ا اْلَعَربُ  ٍَ َْبِىَيِة الِتْ َكَضَعْت ْٖ ًُ ِهَف ا َى  َل(؛ ِٖ َفَْٓىَبِغْ َأْف َيُككَف َعَمِ )َفع 
ـْ َيُقكُلكَف ِلمت ْكِثٓرِ  (3) ٍُ ، َكَأْيًضا؛ َفِإى 

ًَ(، َكَلْك َكافَ  ًُ )ُتيِّ ـ  َفاِعُم ـْ ُيَس كُي ِلَها َل ًِ ِإَذا َردُّ ِفي
ًَ(. َكَها َقاُلكا )ُسْكِيَر(. َقاَؿ َذِلَؾ  (4)  –)ُفْيِعَل( َلَقاُلكا: )ُتَكِي

 .(5)اْبُف ُعْصُفكرٍ  -َأْيًضا

  ً ل  ت  ل و  ] :(6)ق و  ح  َحت ِ َيُككَف الَهاِضْ ِبالَياِء َكػ)ِبْعُت(، َكالُهَضاِرُع َكاِكيًّا، َكػ)َأُقْكُؿ(  [(7)ث ب ت  ط 
ًُ َياِئيًّا َكَها )بِ  يَع(؛ أك )ِطْحُت(؛ َحت ِ َيُككَف الَهاِضْ َكاِكيًّا َكػ)ُقْمُت(، َك)َأِطيُح( َحت ِ َيُككَف ُهَضاِرُع
ِف ِفْ )طُ  َها، َكالُهَضاِرُع ِهَف أَخِر ِلُثُبكِت ُلَغَتْٓ ٌِ ْحُت َفَيُككُف ِهَف الت َداُخِل ِبَأْف َيُككَف الَهاِضْ ِهْف َأَحِد

 َأُطكُح(، َك)ِطحُت َأِطيُح(.

                                                           

 ( فْ )ـ(: )فحهمً(.1)
 . (291)صاْبُف ُعْصُفكٍر، الههتع فْ التصريف  (2)
 )الَعَرُب(: ساقط فْ )ـ(. )3)
 ( فْ )ط(: )قاؿ(.4)
شػْء  ( )َفَعَل( هف ذكات الكاك هضارعٍا أبًدا عمِ )َيفُعل(، بضّـِ العٓف، ىحك: )قاَؿ َيُقكُؿ(. كلـ يشػذ  هػف ذلػؾ5)

ًُ(! ٚك يهكػف أف يككىػا  ٌَػ ًُ، كهػا َأتَك ًُ(، فْ لغة هف قاؿ: )ها َأطَكَح ها: )طاَح َيِطيُح(، ك)تاَي َِٓتي ٚ  لفظتاف، ٌك ِإ
ف كاف شاذًّا فيها  ، ك)َفَعَل َيفِعُل( كا  عمِ ٌذا )َفِعَل( بكسر العٓف؛ ٖف  )َفِعل َيفِعُل( شاذ  هف الصحيح، كالهعتلِّ

ًُ(! عُٓىً كاك فميس ب ػ ٍَ ػا َهػْف قػاَؿ: )هػا َأتَٓ شاذٍّ فْ الصحيح. فحهُمٍها عمِ ها يككف َهقيًسا فػْ حػاٍؿ َأكَلػِ. فأه 
ًُ( عمػػِ القيػػاس. كالػػدلٓل أيًضػػا عمػػِ أف  )تػػاَي( قػػد يكػػكف هػػف ذكات اليػػاِء قػػكلٍـ: )َكَقػػَع فػػْ التُّػػكِي  فقكلػػً: )َِٓتيػػ

ًُ هف ًَ( ٓدؿُّ عمػِ أف   كالتِّيً(. فقكلٍـ: )فْ التِّيً( دلٌٓل عمِ أى  ذكات الياء، بقاًء هع الظاٌر. ككذلؾ أيًضا )َتي 
ػَكَي( فُقمبػت الػكاك يػاًء،  ػْ هػف ذكات الػكاك، كاٖصػل )َتْٓ ًَ( )َفيَعػَل(، ٌك )تاَي( هف ذكات الياء. فإْف ِقَٓل: )فمعػل  َتي ػ

ػػل( أكثػػُر هػػف )َفيَعػػَل(، فٓجػػبُ  ػػل( لػػذلؾ.  كُأدغهػػت اليػػاء فػػْ اليػػاء؟ فػػالجكاب: أف  )َفع  ًَ( عمػػِ )َفع  أف ُيحهػػل )َتي ػػ
َل( هف اٖبىية التْ كضعتٍا العرُب لمتكثٓر،  ًَ( لمتكثٓر، فٓىبغْ أف يككف عمِ )َفع ل(؛ ٖف  )َفع  كأيًضا فإف  )َتي 

ًَ(. كلػػك كػػ ـ  فاعُمػػً: )ُتيِّػػ كي ِلهػػا لػػـ ُيسػػ ػػَر(. كأيًضػػا فػػإىٍـ يقكلػػكف فيػػً: إذا ردُّ اف )َفيَعػػَل( لقػػالكا: ىحػػك: )َقط ػػَع كَكس 
ًَ( إف كػػػاف هػػػف ذكات اليػػػاء، ك)تُػػػْكِكَي( إف كػػػاف هػػػف ذكات الػػػكاك. اْبػػػُف ُعْصػػػُفكٍر، الههتػػػع فػػػْ التصػػػريف  )ُتْكِيػػػ

 .(291)ص
: ]لتحقق التداخل[.6) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(259اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 7)
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: ً ل  اخ ل [(1)ق و  ق  الت د  ق  َف  الَكْسَرَة ِفْ )ِطْحُت( َلْيَسْت ِلبَ  ؛]ل ت ح  َف  )ِفْعَل( َٚ (2)َياِف الِبْىَيةِ َأْؼ: ِٖ ؛ ِٖ
ه ُة ِفْ )ُطْحُت( َلْيَسْت لِ  َْ ِلَبَياِف َبَىاِت الَياِء، َكَكَذا الض  ٍِ ّـِ؛ َف ًُ َعَمِ )َيْفُعُل( ِبالض  َبَياِف َيْأِتْ ُهَضاِرُع

ًُ َعَمِ )َيْفِعُل( ِباْلَكسْ  َٚ َيْأِتػْ ُهَضاِرُع َف  )ُفْعَل(  َْ ِلَبَياِف َبَىاِت الَكاِك.الِبْىَيِة؛ ِٖ ٍِ  ِر؛ َف

  ً ل  [(3)ق و  ـ  إ ث ب ات  الو او  م ز  ٌََذا َأْف َٚ َِٓجَٓئ ِهَف  :]ل ئ ال  ي  ْمَزـُ ِهْف  َٓ ًُ َى  ٌََذا الت ْعِمِٓل َىَظٌر؛ ِٖ ِفْ 
ًُ(، َكَأْهَثا ًَ َُٓكجِّ ًِ الَباِب الَخاِهِس الُهْعَتلِّ الَفاِء، َكَقْد َجاَء كػ)َكج   ِل

[: ً ل  ٍر[(4)ق و  ٌ و  ل غ ة  ب ى ي ع اه  ـ   و  . ُث ًِ ِف َكَأَخَكاِت ـْ َهْكُسكَر اْلَعْٓ ٌُ َْصِل ِعْىَد ْٖ َُٓجكُز َأْف َيُككَف ِفْ ا
ًُ الَكاُك ِلَكْكِف الَكِمَهِة ِبالض   ه ِة َبْعَدُي الَكاُك ُضـ  َبْعَد َحْذِؼ الَكاِك، َكَيُجكُز َأْف َيُككَف َضه ًة َأْصِمي ًة ُحِذَؼ ِهْى

ٌَا. ض. ا ِباْلَكْسِر َبْعَد ٍَ  َأْثَقُل ِهْى

ٌ و  ل غ ة  ب ى ي ع اه رٍ  ً :]و  ل  ـْ َتْفَعْل َبُىك َعاِهرٍ  [ق و  ٚ  ِفْ ُهَضاِرِع  (5)ِف َكَفْتحَ َضـ  الَعْٓ  َل الَفاِء ِإ
 . ـْ ِرٌِ ِرِي َكَغْٓ ـْ ِفْ َغْٓ ٌُ  )َكَجَد( َفَقْط، َك

ر ي [ ل  آخ  ا ق ب  ر  ه  س  ً : ]ك  ل  ـِ(؛  ق و   ٛ ِخِر(: َأْحَسُف ِهَف الت ْعِبِٓر ِبػ)َها َقْبَل ال ْٔ الت ْعِبُٓر ِبػ)َها َقْبَل ا
ٌََذا َٚ َيْشَهُل، ىَ  َف   ا.(6)ْحَك: )َيْسَمْىِقْ(ِٖ ٍَ ( َٚ َعَمِ َها َقْبَم ًِ ِه َٚ َف  اْلَكْسَر َعَمِ )  ؛ ِٖ

ة ([ ً  )ت اء  ز ائ د  ي ؿ  ه اض  اف  أ و  ً : ]ه ا ك  ل  /، أ37َكاَىْت ِلْمُهَطاَكَعِة: كػ)َتَدْحَرَج( /ؽ ؛ َأْؼ: َسَكاءٌ ق و 
ِرٌَا (، َكػ)َتَكب َر(، َكالت ْقُِٓٓد بِ (7)َأْك َغْٓ ـَ ًِ َأْصِمي ٌة َكػ)َتب َر(، َك)َتَرح  ْحِتَراِز َعه ا الت اُء ِفي ِٛ ًُ َٚ (8)الز اِئَدِة؛ ِل ؛ َفِإى 

 ُيْفَتُح َها َقْبَل آِخِرِي.

                                                           

ا فيػً؛ لَتَحق ػَق ( ىصُّ الجاربردؼ: )لك ثبت: طِ 1) ٍَ ْحُت أُطكُح( بكسػر الفػاء فػْ الهاضػْ، أك )ُطْحػُت َأِطػيُح( بضػهِّ
 .(259)صالتداخل(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية 

( )الُبْىَية(: هرفكضة؛ السػبب: ٖىٍػا لػـ تػرد فػْ الهعػاجـ بٍػذا الضػبط لٍػذا الهعىػِ. الهعىػِ: الِخْمَقػة. الصػكاب 2)
ْىَيػُة(، بالضػـ  -ة ]فصيحة[، صحيح الُبْىيَ  -كالرتبة:  َِ صحيح الِبْىَية ]فصيحة[، التعمٓق: جاء فػْ التػاج: )الُب

َْ عمٍٓا. عهر،  .(1/196)ج هعجـ الصكاب المغكؼ  كالكسر: ها َبَىَْٓتً، كيقاؿ: الِبْىية: الٍٓئة التْ ُبِى
ك لغة بىْ عاهر[ لـ تفعل.3) : ]ٌك ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ك ُلَغُة ِبِىْ َعاِهٍر. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية  ( )َكَجدَ 4)  .(259)صَُٓجُد( ضعٓف ٌك
 .(كحذؼ)( فْ )ؾ(: 5)
 . (يستمقْ)( فْ )ـ(: 6)
ها)( فْ )ؾ(: 7)  . (غٌٓر
 . (ترىـ)( فْ )ـ(: 8)
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و اٍب[ ث ة  أ ب  ٌ و  ث ال  ً : ]و  ل  ٍَٓق(، َك)َتَفْعكَ  ق و  ٍْ ٌََذا اْلَحْصِر ُقُصكٌر؛ ِلُخُركِج )َتَفْعٍَٓل( كػ)َتَف ٍؿ( ِفْ 
َها، َكَلْكَٚ َجْعُل الُهَصىِّفِ  ِرٌِ َكٍؾ(، َكَغْٓ ٌََل( ِهَف الُهْمَحَقاِت ِبػ)َتَدْحَرَج(؛ َلَحُسَف  كػ)َتَرٌْ (، َك)َتَجا ـَ َباَب: )َتَعم 

اِرحِ  ؛ ِلَيْشَهَل  اْٚعِتَذاُر َعِف الش  ًِ ْبُط ِبػ)الت َفْعُمِل(، َكُهْمَحَقاِت َْكَلِ ِحَٓىِئٍذ الض  ْٖ ُُصكَؿ؛ َفا ْٖ َْبَكاَب ا ْٖ ًُ َقَصَد ا ِبَأى 
َْبَكاَب الث َهاِىَيَة. ْٖ  ا

: )ي ت ع    ً ار ع  اؿ  ف ي ه ض  ً  ي ق  ى  ً : ]ف إ  ل  ـ [ق و  ت ح  الال  ـ ( ب ف  ْرِح الَهْىُسكِب  َذَكَر الُهَصىِّفُ  م  ِفْ الش 
 ٍُ ـ  َقاَؿ: َكَأى  (، ُث ـَ ـْ َٚ َيْكِسُركَف َها َقْبَل أِخِر ِفْ َىْحِك: )َتَضاَرَب(، َك)َتَعم  ٍُ : َأى  ًِ ـْ َكِرٌُكا َأْف َيْكِسُركا ِإَلْي

. َقاَؿ الَْٓزِدؼُّ  ًٛ ُـّ َبْعَدُي ُهْسَتْثَق َد؛ َفَِٓجَْء الض  اْلَحْرَؼ الُهَشد 
(1) ِ َٚ ََٓتَهش  ا؛ ِإْذ  ِلُٓل َضْعٌٓف ِجدًّ ٌََذا الد  : َك

ٚ  ِفْ َباٍب َكاِحٍد، َكٌُ  ًُ )َتاٌء َزاِئَدٌة( َيْشَهُل َثَهاِىَيَة َأْبَكاٍب.ِإ ُل  َك َباُب )َتَفع َل(، َكَها َأك 

    ً ل  ر ي [: (2)ق و  م ى آخ  ق ف  ع  ًة إ ذ ا و  اص  ـ ( خ  م  ـ  ي ع  م   . ])ع 

ث ل  ه ا ق يل [ ً : ]ه  ل  ِر َأْفَعاِؿ اْلُقُمكبِ ق و  َف  الَغاِلَب ِفْ َغْٓ ِٖ : ـْ ٍِ : ِفْ َقْكِل
ُكُقكُع اْلِفْعِل َعَمِ  (3)

ٌَلُ  ، ُرب َها ُْٓذ ًٛ َها، َكِقَٓل: )َضَرْبَتِىْ( َهَث ٍُ َى ْٓ اْلَغِْٓر، َفِإَذا َجاَز الَجْهُع َب
ـُ َأف  الت اَء  (4) ّـِ َكَٚ ُيْعَم َعِف الض 

َف  الَغاِلَب  ِؼ َأْفَعاِؿ الُقُمكِب؛ ِٖ َٛ ـِ ِبِخ ، َكالت ْقِريُب ِهْف  ِلْمُهَخاَطِب، َأِك ِلْمُهَتَكمِّ ًِ ا ُكُقكُع الِفْعِل َعَمِ َىْفِس ٍَ ِفٓ
َٚ َْٓدَفُع  َىا ِبَها ِقَٓل: ِإف  َحَرَكَة الُهْضَهِر  ٍُ ٌَ ُل. َلَىا. ُهَراَدُي  ٌر. َفْمََٓتَأه ِل اْلُهَتَأهِّ ٌِ ْلِتَباَس َبْعُد َظا ِٚ ٌََذا ا

(، ِفْ الْ  ( 5)َكَحَرَكِة )اْلَياِء( ـَ  َهْبَحِث. ض.ِفْ )َتَعم 

                                                           

 (.1/72جالٓزدؼ، شرح الشافية ) (1)
: ]ٚ ٓجهعكف بٓف ضهٓرؼ ال2) ًِ  فاعل، كالهفعكؿ لشخص كاحد[. ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 ( َأْفَعاِؿ الُقُمكِب:3)

ؾِّ َكاْلَيِقِٓف ... َْٓىِصُب َهْفُعكَلِْٓف ِفْ الت ْمِقٓفِ   َلِكف  ِفْعَل الش 
َِٚئَحا ... َكَقْد َكَجْدُت الُهْسَتَشاَر َىاِصَحا ََٛؿ  ٍِ  َتُقكُؿ: َقْد ِخْمُت اْل

 َٚ َأَرػ ِلْ َخاِلًدا َصِديَقاَكَها َأُظفُّ َعاِهًرا َرِفيَقا ... كَ 
ـ  ِفْ َزَعْهتُ  ٌََكَذا َتْفَعُل ِفْ َعِمْهُت ... َكِفْ َحِسْبُت ُث  َك

ػػُت(، ك)َكَجػػْدُت(،  ْٓ ػػْ: )َظَىْىػػُت(، ك)َرَأ َها جهيًعػػا؛ ٌك ٍُ ػػْ تػػدخل عمػػِ الهبتػػدأ كالخبػػر فَتْىِصػػُب ٌػػذي أفعػػاؿ القمػػكب؛ ٌك
 .(1/333)ج المهحة فْ شرح الهمحة ،ْهُت(. ابف الصائغك)َعِمْهُت(، ك)َحِسْبُت(، ك)ِخْمُت(، ك)َزعَ 

: َتركػً عمػِ عهػد، َأك َىسػَيً لشػغل، 4) ٌُػٚك ٌْػٛ كُذ ٌَل فٍَٓهػا، َذ ًُ، َٓػْذ ػَل َعىػ ٌِ َمػً كَذ ٌِ ًُ، كَذ ٌََل َعى ء، كَذ ْْ ٌََل الش  ( َذ
َمػػػػً ٌَ َهػػػػر، كأذ ْٖ َمػػػػً ا ٌَ لػػػػف، َكقػػػػد أذ ْٖ ُل: السػػػػمك َكطٓػػػػب الػػػػى فس َعػػػػف ا ٌْ ًُ. ابػػػػف سػػػػٓدي، اله َكقٓػػػػل: الػػػػذ   حكػػػػـَعىػػػػ

 .(4/293)ج
 ( ٌكذا فْ جهيع الىسخ. 5)
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  ً ل  ]ق اؿ  : (1)ق و 
(2) ] ـ   ٍ ٓفِ  ق ائ م  ـِ الدِّ ِْٓخ ِىَظا ، َكَكَذا َقاَؿ (3)ِفْ َشْرِح الش  ًُ َلِبُٓد ْبُف َرِبيَعَة الَعاِهِرؼُّ : َأى 

ٌَِرؼُّ  َشاـٍ  (5)الَبُْٓت ِلَجِريرٍ  (4)، َكَقاَؿ اْبُف َبرِّؼ اْلَجْك ٌِ ًُ اْبُف  ْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفِ  /أ35/ؽ (6)َٚ ِلَمِبٍٓد، َكَتِبَع

                                                           

 .(260اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 ٌػ(: ]هف الكاهل[:746( ىص الجاربردؼ)ت2)

 َٛ َٚ َُٓجْدَف َغِمْي َكاِدَؼ   َلْك ِشْئِت َقْد ُىِقَع الُفَؤاُد ِبَشْرَبٍة ... َتَدُع اْلص 
ػك شػذكذ. ٌْ لغة بىْ عاهر، الشػاٌد  فيػً قكلػً: )ٚ َُٓجػْدَف(؛ حٓػث جػاء بهضػارع )َكَجػَد( عمػِ صػيغة )َُٓجػُد(، ٌك

كلجريػػر، فػػْ  لسػػاف العػػرب، ابػػف هىظػػكر،ك ٌػػك لمبٓػػد  بػػف ربيعػػة العػػاهرؼِّ فػػْ هعجػػـ دٓػػكاف اٖدب، لمفػػارابْ، 
فػْ تػػاج ، كفػْ هغىػْ المبٓػب، ٚبػف ٌشػػاـ، كفػْ شػرح ابػف عقٓػل، عمػػِ ألفيػة ابػف هالػؾ،  ك (364)ص دٓكاىػً

ٌَػػَذا اْلَبْٓػػت لجريػػر691العػػركس لمزبٓػػدؼ: َقػػاَؿ َأُبػػك َجْعَفػػر المبمػػْ)ت ػػـ أىشػػدكا  ثػػـ عػػاد ىسػػبتً  ،ٌػػػ(: كَعمػػِ الض 
ٌَُك اْبف برؼ، ِفْ ِكَتابً الت ْىِبيػً 582صاحب المساف ِإلِ جرير عف ابف بّرؼ)ت َذا اْلَخْمط  ٍَ ٌػػ(، َكأكؿ هف تىبً ل

صػل )كجػد( َبْٓتًػا زعػـ َأّىػً لمبٓػد َشػاًٌدا عمػِ َقػْكلٍـ: )َكَجػَد َُٓجػُد( ِبَضػـ اْلِجػيـ ِفػْ كا٘يضاح: َقاَؿ: "َكذكر ِفػْ ف
ػػػت  ْٓ ـ  أكرد اْلَب ػػػُْٓخ  -اْلُهَضػػارع، ثػػػ اىظػػػر: …".  اْلَبْٓػػت لجريػػػر َكَلػػػْيَس لمبٓػػػد َكَهػػػا زعػػػـ -َيْعِىػػػْ َىفسػػػً  -َقػػػاَؿ الش 

التىبيػػً كا٘يضػػاح  ابػػف بػػّرّؼ،ك ، (3/248)ج بهعجػػـ دٓػػكاف اٖد الفػػارابْ،ك ، (364)ص جريػػر، دٓػػكاف جريػػر
شػرح ابػف عقٓػل عمػِ  ،ابػف عقٓػلك ، (358)ص هغىػْ المبٓػب ،ابف ٌشػاـك ، (2/60)ج عّها كقع فْ الّصحاح

 .(1/82الزبٓدؼ، تاج العركس )جك ، (3/445)ج لساف العرب ،ابف هىظكرك ، (4/281)ج ألفية ابف هالؾ
 (.1/63)ج الىظاـ، شرح الشافية (3)
ٌػػ( عبد هللا بف برؼ بف عبد الجبار الهقدسْ اٖصل الهصرؼ، أبك دمحم، ابف أبػْ 582 -ٌػػ 499ف برؼ )( اب4)

الكحش: هف عمهاء العربية الىابٍٓف. كلد كىشأ كتكفْ بهصر. ككلْ رياسة الدٓكاف الهصرؼ. لً: )الّمَبػاب ِفػْ 
تصػر فيػً لمحريػرؼ، ك)غمػط الضػعفاء هػف الر د عمِ اْبف الخشاب( ِفْ ردي عمِ الحريرؼ ِفػْ درة الغػكاص، اى

رؼ(، ك)حػػػكاش عمػػػِ درة الغػػػكاص  د ا٘يضػػػاح( ىحػػػك، ك)حػػػكاش عمػػػِ صػػػحاح الجػػػٌك الفقٍػػػاء(، ك)شػػػرح شػػػكٌا
 ،لزركمػػْكا، (2/34)ج بغيػػة الكعػاة ،السػٓكطْك ، (3/108)ج كفيػات اٖعيػػاف، لمحريػرؼ(. اىظػػر: ابػف خمكػػاف

 .(4/73)ج اٖعٛـ
ػػل ٌػػػ(: جريػػر بػػف عط110( َجريػػر)ت5) ّْ الٓربػػكعْ، هػػف تهػػيـ: أشػػعر ٌأ يػػة بػػف حذيفػػة الَخَطفػػْ بػػف بػػدر الكمبػػ

فمػػـ  -ككػػاف ٌّجػػاًء ُهػػرًّا  -عصػػري. كلػػد كهػػات فػػْ اليهاهػػة. كعػػاش عهػػري كمػػً ٓىاضػػل شػػعراء زهىػػً كيسػػاجمٍـ 
ػػػك هػػف أغػػػزؿ الىػػػاس شػػػعًرا. كقػػػد جهعػػػت )ىقائضػػػً هػػػع  ٓثبػػت أهاهػػػً غٓػػػر الفػػػرزدؽ كاٖخطػػػل. كػػػاف عفيًفػػػا، ٌك

ا، ككػػاف يكىػػِ الفػػرزدؽ(  ـ كثٓػػرة جػػدًّ فػػْ ثٛثػػة أجػػزاء، ك)دٓػػكاف شػػعري( فػػْ جػػزأٓف. كأخبػػاري هػػع الشػػعراء كغٓػػٌر
 ،لزركمػػػْ(، كا1/461اٖدب )ج خزاىػػػة ،كالبغػػػدادؼ(، 1/456)ج الشػػػعر كالشػػػعراءابػػػف قتٓبػػػة، بػػػػ)أبْ َحػػػْزَرة(. 

 .(2/119)ج اٖعٛـ
 . (1/358)ج( ابف ٌشاـ، هغىْ المػػػبػػػٓػػػب 6)
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ُّْ الُهْغِىْ ِى ُرٌَُها. (1)، َكالَعْٓ [ َكَغْٓ ع  الف ؤ اد  ت  ق د  ى ق  ئ  ً : ]ل و  ش  ل  : )َلْك ِشْئِت( ِبَكْسِر الت اِء، (2)الَبْٓتُ  ق و 
ـُ )ُأَهاَهَة( ـ   (4): َكِفْ )َىَقَع((3)َقاَؿ َشاِرُح الُهْغِىْ .ِخَطاٌب ِلػ)ُأَهاـ( ُهَرخ  يِق، َكَث َضِهٌٓر َيُعكُد ِلمث ْغِر َأِك الرِّ

                                                           

ٌػػػػ( هحهػػكد بػػف أحهػػد بػػف هكسػػِ بػػف أحهػػد، أبػػك دمحم، بػػدر الػػدٓف العٓىػػْ 855 -ٌػػػ 762الػػدٓف العٓىػػْ) ( بػػدر1)
لٍٓا ىسبتً( أقاـ هػدة   فػْ الحىفْ: هؤرخ، عٛهة، هف كبار الهحدثٓف. أصمً هف حمب كهكلدي فْ عٓىتاب )كا 

كتقػرب هػف الهمػػؾ  حمػب كهصػر كدهشػق كالقػدس. ككلػػْ فػْ القػاٌرة الحسػبة كقضػاء الحىفيػػة كىظػر السػجكف،
الهؤيد حتِ عد هف أخصائً. كلها كلْ اٖشرؼ ساهري كلزهً، ككاف يكرهً كيقدهػً. ثػـ صػرؼ عػف كظائفػً، 
كعكف عمِ التدريس كالتصىٓف إلِ أف تكفْ بالقاٌرة. هف كتبً )عهدة القارؼ فْ شػرح البخػارؼ(، ك)هغػاىْ 

ك)العمـ الٍٓػب فػْ شػرح الكمػـ الطٓػب( ٚبػف اٖخيار فْ رجاؿ هعاىْ أثار(، فْ هصطمح الحدٓث كرجالً، 
ل الزهاف( كبٓر، اىتٍِ فيً إلػِ سػىة  ٌػػ ك)تػاريخ البػدر فػْ أكصػاؼ  850تيهية، ك)عقد الجهاف فْ تاريخ ٌأ

ل العصر(، ك)هباىْ اٖخبار فْ شرح هعاىْ أثار( حػدٓث، ك)ىخػب اٖفكػار فػْ تىقػيح هبػاىْ اٖخبػار(،  ٌأ
ػػرة فػػْ شػػرح ك)البىايػػة فػػْ شػػرح الٍدايػػة(، فػػ ْ فقػػً الحىفيػػة، ك)رهػػز الحقػػائق( شػػرح الكىػػز، فقػػً، ك)الػػدرر الزٌا

البحػػار الزاخػػرة( فقػػً، ك)الهسػػائل البدريػػة( فقػػً، ك)السػػٓف الهٍىػػد فػػْ سػػٓرة الهمػػؾ الهؤيػػد أبػػْ الىصػػر شػػٓخ(، 
د شػػركح اٖلفيػػة، يعػػرؼ  ك)هىحػػة السػػمكؾ فػػْ شػػرح تحفػػة الهمػػكؾ( فقػػً، ك)الهقاصػػد الىحكيػػة( فػػْ شػػرح شػػكٌا
د الصػػػػغرػ، ك)طبقػػػػات  د اٖلفيػػػػة، كيعػػػػرؼ بالشػػػػكٌا د الكبػػػػرػ، ك)فرائػػػػد القٛئػػػػد( هختصػػػػر شػػػػرح شػػػػكٌا بالشػػػػكٌا
ػػػر(، فػػػْ سػػػٓرة  الشػػعراء(، ك)هعجػػػـ شػػػٓكخً(، ك)رجػػػاؿ الطحػػػاكؼ(، ك)سػػػٓرة الهمػػػؾ اٖشػػػرؼ(، ك)الػػػركض الزٌا

رة السػػػىية فػػػْ تػػػاريخ الدكلػػػة الهؤيديػػػة(، ك)الهقدهػػػة السػػػكادىية فػػػْ اٖحكػػػاـ الدٓىيػػػة(،  الهمػػػؾ الظػػػاٌر، ك)الجػػػٌك
 الخطفػْ(، بف )جرير ٌك كقائل البٓت عىد )العٓىْ( ك)شرح سىف أبْ داكد(، كلً بالتركية: )تاريخ اٖكاسرة(.

ك د شػرح فػْ الىحكيػة ، الهقاصػداىظػر: العٓىػْ )الفػرزدؽ(. بٍػا ٍٓجػك ]الكاهل[ هف طكيمة قصٓدة هف ٌك  شػكٌا
ىظػػػػـ العقيػػػػاف فػػػػْ أعيػػػػاف  السػػػٓكطْ،ك ، (2/275)ج كعػػػػاةبغيػػػػة ال ،السػػػػٓكطْ(، ك 4/2127اٖلفيػػػػة )ج شػػػركح
 .(7/163)ج اٖعٛـ ،لزركمْكا، (174)ص اٖعياف

 ( ]هف الكاهل[:2)
 َٛ َٚ َُٓجْدَف َغِمْي َكاِدَؼ   َلْك ِشْئِت َقْد ُىِقَع الُفَؤاُد ِبَشْرَبٍة ... َتَدُع اْلص 

ْ أكؿ قصٓدة ٌجا بٍا الفرزدؽ:  الصاغاىْ فْ العباب لجرير، كأىشد ٌذي اٖبيات الثٛثة ًىسب  لً، ٌك
 ًٛ ًٛ * أْىَأػ ِبَحاَجِتىا كَأْحَسَف ِقي ـُ َخِمي ـْ أَر ِهْثَمَؾ يا ُأَها  َل

َٚ َُٓجْدَف َغميٛ  لك شئت قد ىقع الفؤاد بشربة * تدع الصكادؼ 
ََٖباِطِح ٚ ََٓزاُؿ َظميٛ ًُ * َقضُّ ا َِٛت َهِقُٓم  ِباْلَعْذِب فْ َرْصِف اْلِق

ـُ: هرخـ ُأهاهة بضـ الٍهزة اسـ اهرأة، ٌْ لغة بىْ عاهر، الشاٌد فيً قكلً: )ٚ َُٓجْدَف(؛ حٓث جاء بهضارع ك  أها
ك شذكذ. جرير  .(4/55)ج شرح الشافية الرضْ،ك ، (364)صدٓكاف جرير، )َكَجَد( عمِ صيغة )َُٓجُد(، ٌك

فمهػػاذا ٚ يكػػكف قػػد أخػػذ عىػػً شػػرح ٌػػػ(؛ 872 -ٌػػػ 801ٌػػػ( أخػػذ عػػف الشػػهىْ)819( كبهػػا أف ابػػف جهاعػػة)ت3)
ػػد بػػف َأْحهػػد  ػػد بػػف عهػػار بػػف ُهَحه  ف كػػاف هػػف الهحتهػػل أف يكػػكف صػػاحب )شػػرح الهغىػػْ(: ُهَحه  الهغىػػْ؟! كا 

ٌػػػػ(: صػػػاحب: )جػػػٛب الهكائػػػد ِفػػػْ شػػػرح تسػػػٍٓل 844القػػػاٌرؼ الهصػػػرؼ الهػػػالكْ اْلَهْعػػػُركؼ ِبػػػاْبِف عهػػػار)ت
َشػاـ، ِفػْ َأربػع هجمػدات.اْلَفَكاِئد( ِفْ َثَهػاف هجمػدات، ك)الكػافْ  ٌِ ْبػِف  أخػذ ٖف ابػف عهػار  ِفػْ شػرح الهغىػْ( ِٚ

كهف عادة ابػف جهاعػة كهػا رأٓىػا أف يأخػذ هػف هعاصػريً كهػا  اْبف خمدكف.عف شٓخً العز ابف جَهاَعة، كَ  َعف
ىػاؾ )شػرح الهغىػْ(، هػع تػرجيح الباحػث لػٗكؿ: )الشػهىْ(.فعل هع الشػهىْ، كالفٓركزأبػادؼ فػْ القػاهكس.   ٌك

، -شرح لكافية ابف الحاجػب –إضافة إلِ الجاربردؼ، شارح الهغىْ لمجاربردؼ، شرح لػ)كافية ابف الحاجب(. 
ػك اختصػار شػدٓد لمكافيػػة، كهػا ذكػر ذلػؾ د. حسػػف العثهػاف فػْ إحػػدػ هحاضػراتً لشػرح الهغىػػْ  -السػكرؼ  ٌك

ة لمٓػزدؼ، كشػرح الشػافية . حسف العثهاف: صاحب تحقٓق شافية ابف الحاجب، كتحقٓق شرح الشافيلمجاربردؼ
 .ٌػ(، كبغية الطالب فْ الرد عمِ شافية ابف الحاجب850لمىظاـ)ت

 .(تقع)( فْ )ط(: 4)
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اِرحِ  ـُ الش  َٛ ـُ َأف  الِفْعَل ُهْسَىٌد لػِ)اْلُفَؤاِد( ُهَضاٌؼ َهْحُذكٌؼ، َتْقِدُٓرُي: )َعَطَش الُفَؤاِد(.اىتٍِ. َكَك ٍِ َقْد ُيْف
(1) ،

كاِدؼ(كَ  دػ( (2))الص  ٌَُك الَعَطُش، َكِفْ ُرَكاَيٍة )الَحَكائـ((3)َجْهُع )َصاِدَية( ِهَف )الص  َْ ِفْ (4)، َك ، َكٌِ
ا َجَكاِىَح الُفَؤاِد َهَجاًزا، َك)الَغِمُٓل( ٍَ ُٓكُر الِتْ َتُحكـُ َحْكَؿ الَهاِء؛ َأْؼ: َتُدكُر، َكَأَراَد ِب َْصِل الطُّ ْٖ ِبػ)َغٍْٓف(  ا

  َجَهٍة. ُهعْ 
  ً ل  ّـ [(5)ق و  ر  إ ل ى الض  ل  ه ف  ال ك س  ـ  الى ق  ّـِ آِخِر الُهَضاِرِع؛  ،:]ل ز  ِؼ َض َٛ ِزـٌ ِبِخ َٚ ِهِٓر  َكَضُـّ الض 

ًُ َيُككُف ِباْلَعَكاِهِل. ض. َى  ِٖ 
ّـ [ ر  إ ل ى الض  ل  ه ف  ال ك س  ـ  الى ق  ً :] ل ز  ل  اكِ  ق و  كا ِبالس  ـْ َيْعَتدُّ ًُ َحاِجٌز َغُْٓر َحِصٍٓف َهَع  ِف؛َل َى  ِٖ

ًِ ُهْدَغًها.   َكْكِى
ه ا[  ٍ ً : ]ال  ف ي ل  ًُ َأْك  ق و  ُى ًُ ُيِشُٓر ِإَلِ َأف  َشْرَط َكْكِف ُهَضاِرِع )َفع َل( َهْفُتكُح اْلَعِْٓف َأْف َتُككَف َعْٓ َكَأى 

 ًُ ُه َها -َٚ ٍُ ًِ َحْرَؼ َحْمٍق، َكالُهَضاعَ  -َٚ ُكل  ِهى ِه ًِ َكَٚ ِى ًِ َحْرُؼ الَحْمِق َفِإى َها ُْٓكَجُد ِفْ َعْٓ ُف ِإْف ُكِجَد ِفي
ِف الُهَضاِرِع.  َٛ ُْٓكَجُد َشْرُط َفْتِح َعْٓ  َجِهيًعا؛ َف

  ً ل  ب ع ة  أ ف ع اؿٍ (6)ق و  اء  أ ر  ق د  ج  : ]و 
اِرحُ  [(7) ًٛ َعفْ  (8)َزاَد الش  اِؼ( َىْق )َخاِهًسا(،  (9)َصاِحِب )الَكش 

ٌَُك )َصر يُ    .(11)((10)َك

                                                           

 ( كها فْ ركاية:1)
 َٛ َٚ َُٓجْدَف َغِمْي َكاِدَؼ   َلْك ِشْئِت َقْد ُىِقَع الُفَؤاُد ِبَشْرَبٍة ... َتَدُع اْلص 

 .(261اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 2)
َدػ: الَعَطُش الشدٓد. العٓف، الخمٓل)ت( 3)  .(7/140)ج ٌػ(170الص 
 ابف جىْ، الهىصف شرح كتاب التصريف ٖبْ عثهاف الهازىْ،:  عىد:( 4)

 لك شئت قد َىَقَع الفؤاد بشربة ... َتَدُع الحكائـ ٚ َُٓجْدف غميٛ
 .(187)ص ابف جىْ، الهىصف شرح كتاب التصريف ٖبْ عثهاف الهازىْ

: ]لـز الىقل هف الكسر إلِ الضـ[ لـ يعتدكا بالساكف.( ساق5) ًِ  ط إلِ َقْكِل
 .(262اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 6)
ُي َيِشػدُّ 7) ًُ، كَشػد  ًُ فػْ الشػراب َيِعمُّػ ًُ، كَعم ػ ًُ َِٓبتُّػ ًُ، كَبت ػ ػ ًُ َِٓىهُّ ػ ػْ: َىه  ُي. ( قد جػاء أفعػاؿ بكسػر العػٓف فػْ الهضػارع ٌك

 .(1/275افية )جركف الدٓف، شرح الش
 ٌػ(.746( الجاربردؼ)ت8)
 ٌػ(.538( الزهخشرؼ)ت9)
ا كتشػدٓد الػراء،  -رضػِ هللا عىػً -( فْ تفسٓر الزهخشرؼ: كقرأ ابف عبػاس 10) ف( بضػـ الصػاد ككسػٌر )فصػٌر

 .(1/310)ج الكشاؼ، هف صري يِصرُُّي َكَيُصرُُّي إذا جهعً، ىحك: َضر ُي َكَيِضرُُّي َكَيُضرُُّي. الزهخشرؼ 
 ( فْ )ـ(: )غٓري(.11)
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ٌَر ُي( َكَزاَد اْبُف َهاِلؾٍ  َْرَبَعِة ) ْٖ ُرُي َعَمِ ا ـْ ََٓتَعر ْض ِلَها ِفْ ِإذَ  (1)َكَغْٓ ًُ، َكَل ـُ ا َكِرٌَ  ٌ اِؼ، َكَقْد َُٓتَك الَكش 
ر ي [ِهْف  ي ض  ر ي  و  ر ي  ي ض  : ض  و  ً  ى ح  : ]ف ي  ً ل  ٌََذا الِفْعَل َكاَلَهذْ  ق و  ِْٓف ِفْ َأف   ٍَ ُككَراِت ِفْ َجَكاِز الَكْج

ـ  الحَ  ًُ، َكُيَقاُؿ: َى ًُ َقاَؿ َذِلَؾ ِهَٓزاًىا ِلَها َقْبَم ُر َأى  ٌِ ، َكالظ ا ًِ ـْ َأَر َهْف َصر َح ِب ، َكَل ًِ ؛ (2)ِدَٓث؛ َأْؼ: َقت ًُ ُهَضاِرِع
 ًِ ًٛ (3)ًأْؼ: َكَشِ ِب ـَ َهَث ، َكَبت  الُحْك

لٍ قَ  (5)ِبُهَثى اةٍ  (4) ٍَ َهَمٍة: َسَقاُي َبْعَد َى ٍْ ٍف ُه َراِب، ِبَعْٓ ًُ ِبالش  ًُ. َكَعم  َطَع
(6) ،

ـُ ِهْف َتْقِِٓٓد الُهَصىِّفِ  ٌَ ٌََذا َكَقْد َُٓتَك  .ًُ َكَشد  الَهَتاَع: َأْكَثَق
اِرحِ  (7) َأف   (9): )الُهَضاَعُف( ِبالُهَتَعدِّؼ(8)َكالش 

ًُ َعَمِ الِقَياسِ  ًِ الَكْسُر، ب35/ؽ ال َٛزـَ ِهْى ِْٓف، َكَلْيَس َكَذِلَؾ، َبْل الِقَياُس ِفي ٍَ اِبِق ِفْ َجَكاِز الَكْج / الس 
، َكَىد  َِٓىدُّ  َىْحَك: َحف  َيِحفُّ
َها. َذَكَرُي اْبُف هَ (10) ِرٌِ ًُ َأْفَعاٌؿ َكِثَٓرٌة اِلؾٍ ، َكَغْٓ ًُ َقْد َجاَءْت ِهْى ُرُي َعَمِ َأى  ، َكَغْٓ

                                                           

ٌػػ(: ِإَلػِ َأف ال ػِذؼ 1250( فْ )فتح الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعػاؿ، ابػف هالػؾ،  لمصػعٓدؼ)ت1)
ػػػا َأْرَبَعػػػة َفمػػػـ ٓػػػذكر َهِجػػػْء  ٍَ ػػػا هػػػّرة، كتعػػػّدٍٓا ُأْخػػػَرػ، َكذكػػػر َأى  ٍَ َْفَعػػػاؿ ُلُزكه ْٖ ػػػِذي ا ٌَ ِْٓف ِفػػػْ  ٍَ ل َهِجػػػْء اْلػػػَكْج ٍّ سػػػ

 ٍَْٓ ٌَِذي اْلَخْهَسة، كعّبر ِفػْاْلَكْج ـ اْلحْصر ِفْ  ـ الى اِظـ ٌُٓك َٛ ٌَر ُي(، كحكاٌها ِفْ اْلَقاُهكس، َكَك التسػٍٓل،  ف ِفْ )
ػػـ ِفػػْ الهضػػاعف الهعػػد ػ غٓػػِر اْلَهْحُفػػكِظ َكسػػُرُي، لكّىػػً لػػـ ٓػػزْد ِفػػْ َشػػرحً عمػػِ  ابػػف هالػػؾ: بقكلػػً: َكاْلتػػـز الض 

َحاح اْلَخْهَسة، َكقد َظفرُت ِفْ الْ  ا ِفْ الصِّ ا ِفْ  -َأْيًضا–َقاُهكس بَأْربَعة َأفَعاؿ َبْعضٍَ ٍَ َهَع َها سبق هف حصري َل
ًُ(، ك) ًُ كَيُشػػػجُّ ًُ َيِشػػػجُّ ػػػْ: )َىػػػث  الخَبػػػَر( بػػػالىُّكف )َِٓىثُّػػػػً كَيُىثُّػػػً( أفشػػػاي، ك)َشػػػج  رأَسػػػ ػػػاِبَقة َكٌِ َْرَبَعػػػة الس  ْٖ ًُ( ا ػػػػ َأض 

ًُ( أصػمحً، ِباْلُهْعَجَهِة ِإَلِ َكَذا )َٓؤُ  ػ ًُ كَيُرهُّ ػ ػً( بػالراء )َِٓرهُّ ثَػة ِفػْ اْلَقػاُهكس، ك)َره  َٛ ٌَػِذي الث  ًُ( َأْلَجػَأُي، َك ػ ًُ كَيِئضُّ ضُّ
ِْٓف  ٍَ اِبق قد ىظهتٍا َفقمُت: -َأْيًضا –ذكري ِباْلَكْج َحاح َهَع حصري الس   ِفْ الصِّ

ًُ َره   ًُ َكَكَذا ... كػ)أض  ٌَر  َِٓىثُّ َشج   ًُ؛ َأؼ: أصمح العمهَٛكِهْثُل 
 .(206)ص فتح الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ ابف هالؾ لصعٓدؼ،ا
ـُ. الخمٓل(الَقتُّ )( 2) ك َيُقتُّ الكذب أؼ ٍٓٓئً. كالَقت ُاُت: الى َها  .(5/19)ج العٓف ،: الكذب الهٍيأ كالىهيهة، ٌك
 .(6/299)ج العٓف ،خمٓل( َكَشْ فٌٛف بفٍٛف كشايًة، أؼ: ىـ  بً. ال3)
ًٚ )( فْ )ط(: 4)  .(هثا
 .(بهثابة)( فْ )ط(: 5)
ػاٌؿ بِ 6) ٍَ ػٌل َكاْلَجْهػُع ِى ٌِ ػَك َىا ٍُ َؿ َحت ػِ َرِكَؼ َف َك  ْٖ ػْرَب ا ًٛ ِهْف َبػاِب َتِعػَب َشػِرَب الشُّ ٍَ َل اْلَبِعُٓر َى ٍِ َمػٌة ( َى ٌِ اْلَكْسػِر َكَىاَقػٌة َىا

اٌؿ َأْيًضا َكَىكَ  ٍَ ًُ حَ َكاْلَجْهُع ِى ًُ إَذا َسَقَْٓت ْمُت ٍَ َِلِف َفُيَقاُؿ َأْى ْٖ ػ ِبا ٌل َكَيَتَعد  ٌِ َك َىا ٍُ ُل َكُكلُّ َها اْرَتَكػ ِهْف اْلَهَكاِشْ َف ٌِ ت ػِ ا
ِبُل. الفٓكهْ، الهصباح الهىٓر ِْ٘ ٌَُك َعُْٓف َهاٍء َتِرُدُي ا اِء اْلَهْكِرُد َك ٍَ ـِ َكاْل ُل ِبَفْتِح اْلِهي ٍَ  .(2/628)ج َرِكَؼ َكاْلَهْى

 ٌػ(.646( ابف الحاجب)ت7)
 ٌػ(.76( الجاربردؼ)ت8)
 .(بالتعدؼ)( فْ )ط(: 9)
 .(تىدُّ ) :( فْ )ؾ(10)
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ا الَتَزـَ َضـ   ٍَ ٌََذا الِقَياِس، َبْعُض ِف، (1)َخاِرَجٌة َعْف  ْٓ ٍَ ًُ ِبالَكْج ا َجاَء ُهَضاِرُع ٍَ ، َكَبْعُض ًِ كَقْد  َعِْٓف ُهَضاِرِع
ًِ  َذَكَرٌَا اْبُف َهاِلؾٍ  ِهٓ ِت َٚ ًٛ ِلْمَفاِئَدِة. (2)ِفْ  ٌَُىا َهْشُركَحًة؛ َتْكِهي ٌَا   ، َكَأَىا َأْسُرُد

ُؿ: َفَثَهاِىَيةٌ  َك  ْٖ ْرُب ا ((4)َكِعْشُركفَ  (3)َأه ا الض  : )َهر  َْ
ٌِ  :(5:) ) ًِ  : َعفْ (6)ِهَف الُهُركِر، َك)َجل  َهْىِزِل
يُح( ٌَب ِت الرِّ (؛ َأْؼ:َ رَحَل، َك) َٛ ـٍ(: ِبَهْعَىِ: )َج ْهُس((7)ِبػ)ِجي ، (9)ِبػ)َذاٍؿ( ُهْعَجَهٍة: َطُمَعْت  (8)، َكَ)َذِرِت الش 

ِت الى اُر َأِجًٓجا( ا((10)َك)َأج  َتْت، َك)الر ُجُل َأجًّ (: َأْسَرعَ (11): َصك  ((12)، َك)َكر  ًِ ـ  ِب ٌَ : َقَصَدُي (13): َرَجَع، َك)
 ًِ ِت ٍِه  ـ  الى ْبُت( (14)ِب ( (15)َك)َع ًِ َهَمِة: َطاَؿ، َك)َزـ  ِبَأْىِف ٍْ ِبالُه

 (18)الَهَطُر( (17)ِبػ)َزاٍؼ(؛ َأْؼ: َتَكب َر، َك)َسح   (16)
ِف: َىَزَؿ ِبَكَثَرةٍ  َهَمَتْٓ ٍْ   .ِبُه

                                                           

 .(بضـ)( فْ )ط(: 1)
(2     )  َٛ ًِ كَجل  ِهْثُل َج  كبت  قطًعا كىـ  كاضههف  َهَع الػ               ػُمُزـك ِفْ ِاْهُرْر ِب

َْفَعاؿ اْلَهْذُككَرة...َأؼ: كاضهـ عٓف اْلُهَضارع هف ال ْٖ ٌَِذي ا   هضاعف َهَع ُلُزكهً، عمِ خٛؼ ِقَياسً ِفْ 
ػػػْ كهػػا بػػٓف أٓػػػدٓىا: )َفَثَهاِىَيػػٌة َكِعْشػػُركَف(، ككػػػذلؾ أكردٌػػا ابػػف هالػػػؾ فػػْ )ٚهيػػػة 3) ( فػػْ )ؾ(، ك)ـ(: َفِتْسػػَعٌة. ٌك

. الصػػعٓدؼ، ًٛ ػػِذِي َثَهاِىَيػػة َكِعْشػػُركَف فعػػ ٍَ ؿ عمػػِ القصػػٓدة الهسػػهاة بٛهيػػة اٖفعػػاؿ، ابػػف فػػتح الهتعػػا اٖفعػػاؿ(. َف
 .(210)ص هالؾ

ًُ َأْفَعاٌؿ َكِثَٓرٌة َخاِرَجٌة َعػْف -ٌػ(819ابف جهاعة)ت –( الضرب اٖكؿ هف قكلً 4) ًُ َقْد َجاَءْت ِهْى : )َكَغُْٓرُي َعَمِ َأى 
ا  ٍَ ، َكَبْعُض ًِ ا الَتَزـَ َضـ  َعِْٓف ُهَضاِرِع ٍَ ِْٓف(.ٌََذا الِقَياِس، َبْعُض ٍَ ًُ ِبالَكْج  َجاَء ُهَضاِرُع

: يُهرُّ )( 5)  .(هر 
ـُ اْلَجَٛء﴾ ]اْلَحْشر:6) ٍِ ْٓ ُ َعَم ٌََذا ﴿َكَلْكٚ َأْف َكَتَب ّللا  . َكهف  : َُٓجلُّ [، َكأهػا َجػل  قػدُري َِٓجػلُّ فبالكسػر َٚ غٓػر، 3( َجل 

ًُ بقكلػػً هثػػل جػػٛ بجػػر هثػػل عمػػِ اْلَبػػَدؿ َأك َىصػػبً ع فػػتح الهتعػػاؿ عمػػػِ  مػػِ اْلَحػػاؿ. الصػػعٓدؼ،َكاْحتػػرز َعىػػ
 .(207)ص القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾ

ٌَب ْت: 7) ٍُبُّ )(   .(َت
 .(َتُذرّ )( َذر ْت: 8)
 .(263اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 9)
(10 :  .(تؤجُّ )( أج 
ركؿ. ابف هىظكر11) ا، إذا أسرع ٌك  .(2/206)ج العربلساف  ،( أج  فْ سٓري َُٓؤجُّ أجًّ
(12 :  .(َيُكرُّ )( كر 
(13 : ـ  ٌَ ُـّ )(  ٍُ َٓ). 
 .(فصد بٍهة)( فْ )ؾ(: 14)
(15 :  .(َيُعُـّ )( َعـ 
(16 :  .(َُٓزُـّ )( َزـ 
 .(سج)( فْ )ـ(: 17)
(18 :  .(َيُسحُّ )( َسح 
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) َراُب((2)ِإَذا َذَهلَ  (1)َك)َهل  ْىَساُف َأليٛ(4)؛ َأؼْ (3)؛ َأْؼ: َأْسَرَع، َك)َأؿ  الس  ِ٘ : (6)((5): َلَهَع َكَبَرَؽ، َك)ا
َْٖهِر( َت، َك)َشؾ  ِفْ ا ا((9)َأبًّا َكَأَباًبا( (8)، َك)َأب  (7)َصك  ٌَاِب، َك)َشد  َشدًّ ي َأ ِلمذ  ٍَ : َت

، َك)َشق  (11): َعَدا(10)
َْٖهُر( ًِ ا ِء((12)َعَمْي ْْ ((13)، َك)َخش  ِفْ الش  ًِ ًُ، َك)َقش   (14) : َدَخَل، َك)َغل  ِفي  (15)ِباْلُهْعَجَهِة: ِهْثُم

الَقْكـُ(
ـْ َبْعَد ُبْؤسٍ  (16) ٍُ   .ِبػ)َقاٍؼ(، َكُهْعَجَهٍة: َحُسَىْت َحاُل

                                                           

(1 :  .(َيُهلُّ )( َهل 
ػك الػذ َهٛف، كَذَهػَل (الذ هٓل): (ذهل)( 2) ٓػذِهُل. َكَقٓػدي بػذلؾ ليحتػرز َعػف )َهػل  الخبػَز( َأؼ : َضػْرٌب هػف الَعػْدِك، ٌك

 ًُ َى ػ ًُ فهضػارعً )يَهمُّػً( ِبػاْلَفْتح؛ ِٖ ًُ هعّدػ، كأّها )َهم ػً( ِبَهْعىػِ ضػجر ِهْىػ ْ الرهاد اْلَحار َفِإى  ًُ الهّمة َكٌِ  هػف أدخم
مػػِ القصػػٓدة الهسػػهاة فػػتح الهتعػػاؿ ع الصػػعٓدؼ،ك ، (8/188)ج الخمٓػػل العػػٓفاىظػػر: َبػػاب )َفِعػػَل( الهكسػػكر. 

 .(208) بف هالؾٚبٛهية اٖفعاؿ، 
( ِبَهْعىػػِ َلَهػػَع، ك)أؿ  العمٓػػُل( 3) ػػُْٓف( )َٓػػُؤؿُّ (؛ َأؼ: َصػػَرَخ؛ َكلػػَذا َقػػاَؿ: )لهعػػًا كصػػرخًا(  -َأْيًضػػا–( )أؿ  الس  )َٓػػُؤؿُّ أًّٚ

(، ك)َأؿ   ِفػْ التسػٍٓل بػذلؾ، َقػاَؿ ِفػْ اْلَقػاُهكس: -ٌػػ(672ابف هالػؾ)ت –َكَذا َقٓدي  )َأؿ  الهػريُض كالحػزيف َٓئػلُّ
ػْرب  ػَك هػف الض  ٍُ ِْٓف؛ َف ٍَ ّـِ َكاْلَكْسر: بػرؽ. َفجعػل الصػرخ ِباْلَكْسػِر َٚ غٓػر، عمػِ اْلقَيػاس، كالمهػع ِبػَكْج ( ِبالض  َُٓؤؿُّ

ًِ ُهَخالَفػػة لمىػػاظـ  ػػْٓف  -ٌػػػ(672ابػػف هالػػؾ)ت –الث ػػاِىْ َفِفيػػ ٍَ ػػاِف ٌهػػا: أَ -هػػف َكْج ٍَ ىػػً جعػػل )أّؿ( ِبَهْعىػػِ : اْلَكْج
ا، َكاْلَكْجػػً الث ػػاِىْ َأىػػً جعػػل )أّؿ( ِبَهْعىػػِ لهػػع هػػف هضػػهـك اْلعػػٓف  ٌُػػَك هػػف هكسػػكٌر صػػرَخ هػػف هضػػهـك اْلعػػٓف َك

ـ شذكذًا َكاْلَكْسر ِقَياًسا ًِ الض  ٌَُك ِهه ا سهع ِفي فتح الهتعاؿ عمػِ القصػٓدة الهسػهاة بٛهيػة  . الصعٓدؼ،-َفَقط، َك
 .(208)ص الؾاٖفعاؿ، ابف ه

 .(إٚ)( فْ )ؾ(: 4)
ًٛ(: رفع صكتً صارًخا. 5) ر فْ عمـك المغة كأىكاعٍاالسٓكطْ، ( ك)َأؿ  الر ُجُل أِلي  .(2/99)ج الهٌز
 .(ألبٛ)( فْ )ؾ(: 6)
؛ َأؼ: تردد.(َشؾ  )( 7)  : َيُشؾُّ
ّـِ (َأب  )( 8) ( ِبالض  بُّ َِ . َكَقاَؿ ِفْ اْلَقاُهكس: )َأب  َُٓؤ ػْرب الث ػاِىْ.  الصػعٓدؼ،: َُٓؤبُّ فػتح  َكاْلَكْسر، َفجعمً هػف الض 

 .(208)ص الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾ
 .(شد أعدؼ) :( فْ )ؾ(9)
ُي(، َكقد 10) ًِ َيُشدُّ (؛ َأْؼ: عدا، َكَقٓدي بذلؾ اْلَقِْٓد؛ ليحترز هف: )َشد  الهتاَع ِب ( الر ُجُل )َيُشدُّ سبق َأىػً هعػّدػ، ( )َشد 

ْٓف.  الصعٓدؼ، ٍَ ًِ َكْج  .(209)ص فتح الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾ َكَأف  ِفي
 .(أبٓبا)( فْ )ؾ(: 11)
(12 :  .(َيُشقًّ )( َشق 
(13 :  .(َُٓخشُّ )( َخش 
ًُ(؛ أَ 14) ٌُػَك ِبَهْعىػِ َهػا قبمػً؛ َكلػَذا َقػاَؿ: )هثُمػ ًِ َيُغػلًّ  ( ِفيػ ( الهتػاَع َأؼ ( )َغػل  ًِ ليحتػرز َعػف )َغػل  ؼ: دخػل كقّٓػدي ِبػ

. الصعٓدؼ، ًُ هتعدٍّ  .(209)ص فتح الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾ َسرقً َفِإى 
 .(كفسر)( فْ )ـ(: 15)
كف.(َقش  قكـٌ )( 16)  : َيُقشُّ
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ًِ الم ُْٓل( ًُ، َك)َثل  الَحََٓكاُف((3)(َأْهَطَر، َك)َطش   (2): َسَتَرُي، َك)َرش  الُهْزُف((1)َك)َجف  َعَمْي : ِهْثُم
(4) 

( (5)ِبُهَثم َثٍة: َراَث، َك)طلّ  ًِ َدَر، َك)َخب  الَفَرُس((6)َعْف َدِه ٌْ ٌَُك َضْرٌب ِهَف الَعْدِك، (7): َأ : ِهَف الَخَبِب: 
ـ  الى ْخُل((9))الى ْبُت((8) ِت الى اَقُة((11): َطم عَ (10): َطاَؿ، َك)َك ٌَ ػػػػػػػْ ْت َكحػػػػػعَ : رَ (12)، َك)َعس  ا، ػػػػػػػػػَد

ْت( ْرُب الث اِىْ،(13)َك)َقس  ًُ. َكَأه ا الض  ِء(: أَْعَرَض  (16): )َصد  (15)َفَثَهاِىَيَة َعَشرَ  (14): ِهْثُم ْْ   .َعِف الش 

                                                           

.(َجف  )( 1)  : َُٓجفُّ
.(َرش  )( 2)  : َُٓرشُّ
(؛ أَ 3) ًُ َقػػاَؿ: )طػػش  ( )َطػػش  َى ػػ ػػَحاح َأىػػً ِباْلَكْسػػِر عمػػِ اْلقَيػػاس؛ ِٖ ػػـك الصِّ ٍُ ؼ: أهطػػر َهَطػػرا َخِفيًفػػا دكف الػػرش، َكَهْف

ّـِ  ػػ " ِبالض  شُّ َِ ػػهاُء تَػػُط ػػِت الس  ( َكلػػـ ٓىّبػػً عمػػِ شػػذكذي كعادتػػً ِفيَهػػا شػػّذ، َكَقػػاَؿ ِفػػْ اْلَقػػاُهكس: )َطش  الهػػزُف َيِطػػشُّ
 ٍُ ًِ َف ْرب الث اِىْ. الصعٓدؼ،َكاْلَكْسر، َكَعِمي فتح الهتعاؿ عمػِ القصػٓدة الهسػهاة بٛهيػة اٖفعػاؿ، ابػف  َك هف الض 

 .(209)ص هالؾ
ػػػػك غٓػػػػر )ثَػػػػل  التػػػػراَب: َُٓثمُّػػػػً( ِإذا صػػػػّبً.  4) ؛ َأؼ: راث، ٌك ( الفػػػػرُس كالحهػػػػاُر بالهثّمثػػػػة: َٓثُػػػػلُّ (: )ثَػػػػل  : َٓثُػػػػلُّ ( )ثَػػػػل 

 .(209)ص لهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾفتح الهتعاؿ عمِ القصٓدة ا الصعٓدؼ،
 .(َطد  )( فْ )ط(: 5)
(6 :  .(َيُطلُّ )( َطل 
(7.  ( َخب  الحصاُف: َُٓخبُّ
: َطػػاؿ ِبُسػػْرَعة؛ َفَقكلػػً: )الىبػػت( َهْعُطػػكؼ عمػػِ الفػػرس. الصػػعٓدؼ،8) فػػتح الهتعػػاؿ عمػػِ  ( خػػب )الى ْبػػُت( َُٓخػػبُّ

 .(210)ص ؾالقصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هال
  .(البىت)( فْ )ؾ(: 9)
ًُ. الصعٓدؼ،10) ( ِإذا طم ع أكهاَه  فتح الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالػؾ ( )َكـ  ىخٌل: َيُكُـّ

 .(208)ص
 .(اطمع)( فْ )ؾ(: 11)
ت: 12)  .(َتُعسُّ )( َعس 
(؛ َكلَذا 13) ت َتُعسُّ ، هثل: )َعس  ت الى اقة: َتُقسُّ ًُ(. الصعٓدؼ،( َقس  فتح الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسػهاة  َقاَؿ: )ِهْثُم

 .(210)ص بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾ
 .(الثاىية)( فْ )ط(: 14)
ًُ َأْفَعػاٌؿ َكِثٓػَرٌة َخاِرَجػٌة -ٌػػ(819ابػف جهاعػة)ت –( الضرب الثاىْ هف قكلً 15) ًُ َقػْد َجػاَءْت ِهْىػ ػُرُي َعَمػِ َأى ػ : )َكَغْٓ

ٌََذا الِقيَ  ِْٓف(.َعْف  ٍَ ًُ ِبالَكْج ا َجاَء ُهَضاِرُع ٍَ ، َكَبْعُض ًِ ا الَتَزـَ َضـ  َعِْٓف ُهَضاِرِع ٍَ  اِس، َبْعُض
ػػـ 16) ًُ؛ َأؼ: َضػػِجَر، فالكسػر عمػِ اْلقَيػاس، َكالض  ؛ َأؼ: أعػرض، َكَكػَذا َصػد  ِهْىػ ء: َيِصػدُّ كَيُصػػدًّ ْْ ػ ( َصػّد َعػف الش 

َهػػا قػػرَغ ﴿ِإَذا َقْكُهػػؾَ  ٍِ كَف﴾  عمػػِ الشػػذكذ، َكِب ًُ َيِصػػدُّ سػػراء:]ِهْىػػ ِ٘ ، َكَأصػػمً: صػػّدي َعػػف َكػػَذا؛ َأؼ: َهىعػػً، [107ا
  ٛ ـ ِفْ الهضاعف ال َحاح ِإَلِ َأف الض  ، َكقد َأَشاَر ِفْ الصِّ ًُ المُُّزـك ّـِ َٚ غٓر هعّدػ، ثـ  َطَرَأ َل ي( ِبالض  ِزـ )َيُصدُّ

ٚ  لهخالطػػة التعػػّدؼ َكَهػػا َأَشػػاَر ِإَلػػ َْفَعػػاؿ َٚ َيػػْأِتْ ِإ ْٖ ػػاِرح ٚهيػػة اٖفعػػاؿ: )فػػتح اٖقفػػاؿ بشػػرح ٚهيػػة ا ِ َذِلػػؾ ش 
كر بالشرح اْلَكِبٓر  ٍُ ٌَػَذا اْلكتػاب لػ)اْلَهْش يـ بػف سػميهاف البعيهػْ هكازىػة َبػٓف  شػرح  –بحرؽ(، عقد الهحقػق: إبػرٌا

اِظـ، بػػػػدر َكشػػػرح ابػػػػف الى ػػػ -ٌػػػػ(، فػػػػتح الهتعػػػاؿ عمػػػػِ القصػػػٓدة الهسػػػػهاة بٛهيػػػة اٖفعػػػػاؿ1250الصػػػعٓدؼ)ت
َْفَعاؿ، بحرؽ)ت686الدٓف) ْٖ فػتح الهتعػاؿ عمػِ القصػٓدة  ٌػ(. الصػعٓدؼ،930ٌػ(، كفتح اٖقفاؿ بشرح ٚهية ا

 .(212)ص الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾ
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، َك)َخر   (1)َك)َأث   ُء(: َسَقَط، َك)َحد تِ  (2)الى َباُت(: َكُثَر َكالَتف  ْْ الش 
يَىَة، الَهْرأَ  (3) ُة(: َتَرَكِت الزِّ

َْٖهِر(، َك)َتر تِ  (6)/َغَزَرْت، َك)َجد  أ36/ؽ :(5)الَعُْٓف( ِبُهَثم َثةٍ  (4)َك)َثَرتِ  الىَُّكاُة(: ِهْف  (7)ِفْ ا
ا(8) ٍَ َهْرَضاِخ

الَُٓد(: َطاَرْت ِعْىَد الَقْطِع، َك)َدر تِ  (11)، َك)َطر تِ (10)ِبُهَثى اٍة: َىَدَرْت  (9)
َهَمِة: الى   (12) ٍْ اَقُة( ِبالُه

ا َكِثًٓرا ٍَ َجَرػ َلَبُى
ـ  (13) ُء(: َكُثَر، َك)َشب   (14)، َك)َج ْْ الش 

(15)  ًِ   .الَفَرُس(: ِاْرَتَفَع َعَمِ ِرْجَمْي

                                                           

َعُر كالىبات)( 1) .(َأث  الش    : َُٓؤثُّ َكَيِئثُّ
ػػْمُد َِٓخػػرُّ كَيُخػػرُّ َأؼ سػػقط 2) ( الحجػػُر الص  ىسػػاف لكجٍػػً، َكاْلَكْسػػر أْفصػػح، ( )َخػػر  ِ٘ هػػف عْمػػٍك ِإَلػػِ ُسػػْفٍل، َكَكػػَذا َخػػر  ا

كَف لْٗذقاِف َْٓبككَف﴾  ًِ أجهع اْلُقر اء ِفْ َقْكلً َتَعاَلِ: ﴿َِٓخرًّ سراء:]َكَعِمي ِ٘ . الصػعٓدؼ، فػتح الهتعػاؿ عمػِ [109ا
 .(213)ص القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾ

ْت( ال3) ّـِ َٚ غٓػػر ( )َحػػد  ػػ ي َأؼ َهىعػػً ِبالض  يَىػػة، َكَأصػػمً َحػػد  ػػا َتِحػػدُّ كَتُحػػدُّ تركػػت الزِّ ٍَ هَمػػة عمػػِ َزكج ٍْ هػػرأُة ِباْلَحػػاء اْلُه
ػػػـ ِباْعِتَبػػػار تعّديػػػً. الصػػػعٓدؼ، فػػػتح  يَىػػػة كاهتىعػػػت فالكسػػػر ِباْعِتَبػػػار ُلُزكهػػػً، َكالض  ا هػػػف الزِّ ٍَ ػػا هىعػػػت َىفسػػػ ٍَ َكَكَأى 

 .(213)ص هسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾالهتعاؿ عمِ القصٓدة ال
َْ ثَػر ٌة، َكَأصػمً هػف: ثَػر  الثػكَب َٓ 4) ػ ٍِ (؛ َأؼ: غزر دهعٍا، َكَكَذا السحابة؛ َف ثُػرُّي، ( )َثر ِت( العُٓف بالهثّمثة: )َتِثرُّ كَتُثرُّ

ّـِ َٚ غٓػػر. الصػػعٓدؼ، فػػتح -َأْيًضػػا–هثػػل: َذر ي َٓػػُذرُّي، كَثم ػػً  ػػ الهتعػػاؿ عمػػِ القصػػٓدة الهسػػهاة بٛهيػػة  َُٓثمُّػػً ِبالض 
 .(213)ص اٖفعاؿ، ابف هالؾ

 .(بهٍهمة)( فْ )ؾ(: 5)
( ِباْلِجيـ ِفْ عهمً َِٓجدُّ كَيُجّد ِجّدًا ِباْلَكْسِر 6) ّهػة، َكَأصػمً هػف: َجػد  -ِبَكْسر اْلهصدر -( )َجد  ؛ َأؼ: َقصدي بعـز ٌك

ّـِ َٚ غٓر ي ِبالض  ًُ. الصػعٓدؼ، فػتح الهتعػاؿ عمػِ القصػٓدة الحبَل؛ َأؼ: قطعً َُٓجدُّ ًُ قطع كّل شػاغل َعىػ ، َكَكَأى 
 .(213)ص الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾ

( )َتر ْت( َٓدي َتِترًّ كَتتُػرُّ ِإذا َباَىػْت ِعْىػد اْلقطػع. الصػعٓدؼ، فػتح الهتعػاؿ عمػِ القصػٓدة الهسػهاة بٛهيػة اٖفعػاؿ، 7)
 .(213)ص ابف هالؾ

 .(هف هرضاغٍا) ( فْ )ؾ(:8)
 .(708/ 2)ج شهس العمـك كدكاء كٛـ العرب هف الكمـك : ِإذا باىت. الحهٓرػ،(َتر ت الىكاة هف هرضاخٍا)( 9)
رؼ 10) ا. الجٌك  .(2/600)ج الصحاح ،( كضرب ٓدي بالسٓف فَأَتر ٌا؛ أؼ: قطعٍا كأىدٌر
، ِبَهْعىِ َها قبمً. الصعٓدؼ، فتح11) الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسػهاة بٛهيػة اٖفعػاؿ، ابػف  ( )َطر ْت(: َتطرُّ كَتُطرُّ

 .(214)ص هالؾ
. الصعٓدؼ، فتح الهتعػاؿ عمػِ القصػٓدة الهسػهاة بٛهيػة اٖفعػاؿ، ابػف هالػؾ12)  ( )َدر ِت( الىاقُة ِبالم بِف َتِدرُّ كَتُدرُّ

 .(213)ص
 .(كثٓر)( فْ )ط(: 13)
: كثػػر َكاْجت14) ُـّ ُـّ كَيُجػػ ( الَهػػاُء: َِٓجػػ ـ  ؛ َأؼ: كثٓػػر.  ( )َجػػ ـ  ػػَك َجػػ ٍُ ّـِ َٚ غٓػػر ِإذا جهعػػً َف ػػ ػػً ِبالض  هػػَع، هػػف َجّهػػً ُُٓجهُّ

 .(214)ص الصعٓدؼ، فتح الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾ
( حصاٌف: َيِشبُّ كَيُشبُّ ِشبابًا ِباْلَكْسرِ 15) ًِ َجهِ  -الهصدر -( )َشب  يًعػا، هػف َشػب  الى ػاَر ِإذا َهِرَح كِىِشػَط؛ َفرفػع ََٓدْيػ

( الغػػٛـُ يِشػػبُّ َشػػبابًا ِبػػاْلَفْتح  ّـِ َٚ غٓػػر، َكأّهػػا )َشػػب  ػػ َٚ  -يِشػػبُّ  –فبالكسػػر  -الهصػػدر -َيُشػبٍُّا ِإذا أكقػػدٌا ِبالض 
ٌَػَذا. الصػعٓدؼ، فػتح الهتعػاؿ عمػِ  -ابف هالؾ فػْ ٚهٓتػً -غٓر؛ َكلَذا قّٓدي  ِبِإْسػَىاِدِي لمحصػاف؛ ليحتػرز َعػف 

 .(214)ص صٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾالق
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ُء(: َعَرَض، َك)َفح تِ  (1)َك)َعف   ْْ الش 
ا، َك)َشذ   (2) ٍَ َتْت ِبِفٓ َْٖفَعِ(: َصك  ُء ُشُذكًذا(:  (3)ا ْْ الش 

ا(: َبِخَل، َك)َشط تِ  (5)، َك)َشح  (4)دَ ِاْىَفرَ  اُر(: َبُعَدْت، َك)َىس   (6)ُشحًّ ـُ( ِبػ)ُىكٍف(،  (8)الُخْبزُ  (7)الد  َكالم ْح
سُّ  َُ َهَمٍة: َِٓف ٍْ َكُه
اُر(: َحِهَْٓت  (10)،َك)َحر  (9) ٍَ الى 

(11)  .ًُ  َشْهُس

  ً ل  ي د  بقولً(13): (12)ق و  ْرِح الَهْىُسكبِ  (15)ُهَصىِّفِ َأْؼ: ِبَقْكِؿ ال ؛[(14)] و الت ق  ًِ  فْ الش   . (16)ِإَلْي

                                                           

ءُ 1) ْْ ًُ الش  .(( )َعف  َل  : َيعفُّ كُيُعفُّ
، ِإذا ىفخػػػت بفهٍػػػا كصػػػّكتت. الصػػػعٓدؼ، فػػػتح الهتعػػػاؿ عمػػػِ القصػػػٓدة الهسػػػهاة بٛهيػػػة 2) ػػػِت(: َتفػػػحُّ كَتُفػػػحُّ ( )َفح 

 .(214)ص اٖفعاؿ، ابف هالؾ
 ( )َشذ (: َيِشذُّ كَيُشذُّ.3)
 .(تفّرد)فْ )ط(: ( 4)
 .(214)ص (  الصعٓدؼ، فتح الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾ5)

. ( ِبَهاِلً َيِشحُّ كَيُشحُّ  )َشح 
 ( َشط ِت: َتِشطُّ كَتُشطُّ .6)
ٌَبػػػت رطكبتػػػً. الصػػػعٓدؼ، فػػػتح الهتعػػػاؿ عمػػػِ ال7) ؛ َأؼ: َجػػػف  َكَذ ( الشػػػُْء: َٓػػػِىسُّ كَيػػػُىسُّ قصػػػٓدة الهسػػػهاة ( )َىػػس 

 .(214)ص بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾ
 .(الخبر)( فْ )ط(: 8)
 .(ٓبس)( فْ )ط(: 9)
( ِبػػاْلَفْتح؛ َفيكػػكف هػػف َبػػاب )َفِعػػ10) ًِ ُلَغػػٌة ُأْخػػَرػ: )َيَحػػرُّ ًُ، َكِفيػػ ؛ َأؼ: َحِهَٓػػْت َشْهُسػػ ( ىٍػػاٌر: َيِحػػرُّ كَيُحػػرُّ َل( ( )َحػػر 

 .(215)ص القصٓدة الهسهاة بٛهية اٖفعاؿ، ابف هالؾ ِباْلَكْسِر.  الصعٓدؼ، فتح الهتعاؿ عمِ
 .(حٓث)( فْ )ط(: 11)
: ]كها جاء هىً عمِ يفعل بالكسر هع صحة الفاء قمٓل[.12) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ٌػ(: )ٌكذا ذكر فْ الشػرح الهىسػكب إلػِ الهصػىف، كتقٓٓػدي بقكلػً: بأربعػة أفعػاؿ: 746( ىص الجاربردؼ)ت13)

ـ أىػ ػا؛ لكػػف ذكػر صػاحب )الكشػػاؼ( فيػً: أىػً قػػرأ ابػف عبػاسٓػٌك ﴿َفُخػػْذ  -رضػػْ هللا عىٍهػا -ً لػػـ ٓجػئ غٌٓر
ػػػِر َفُصػػػْرٌُف  ِإَلْيػػػَؾ﴿ ]البقػػػرة:  ْٓ ا، كتشػػػدٓد الػػػراء الهفتكحػػػة أهػػػًرا هػػػف 260َأْرَبَعػػػًة ِهػػػَف الط  [ بضػػػـ الصػػػاد، ككسػػػٌر

رؼ  : )حب ػػػػً، يحبػػػػً( بالكسػػػػر شػػػػاذ؛ ٖىػػػػً ٚ يػػػػأتْ هػػػػف )َصػػػػر ُي(، إذا جهعػػػػً: )َيُصػػػػرُُّي، َكَيِصػػػػرُُّي(، كقػػػػاؿ الجػػػػٌك
الهضػػاعف الهتعػػدؼ )يفِعػػل( بالكسػػر إٚ كيشػػركً )يفُعػػل( بالضػػـ، كقػػاؿ الكاحػػدؼ فػػْ شػػرح )دٓػػكاف الهتىبػػْ(: 

أبػػػك ك ، (1/310)ج  الكشػػاؼ ،)حببػػت(: لغػػة فػػْ )أحببػػػت( شػػاذ لػػـ يسػػتعهل هىػػػً إٚ )هحبػػكب(. الزهخشػػرؼ 
 .(263)ص هجهكعة الشافية، ىقرة ،آٌفشك ، (2/646)ج البحر الهحيط حياف،

 .(263)ص هجهكعة الشافية، ىقرة ،( هف )هجهكعة الشافية(: ىصُّ الجاربردؼ: )كتقٓٓدي بقكلً(. شآٌف14)
 ٌػ(.646( ابف الحاجب)ت15)
يقصػػد بػػً )ابػػف الحاجػػب(، كالػػدلٓل ٌػػك قػػكؿ الجػػاربردؼ، كهػػا ىقمػػً ابػػف جهاعػػة: قكلػػً: ]قػػاؿ الهصػػىف فػػْ  (16)

 ل([.)شرح الهفص
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  ً ل  [(1)ق و  د ي  ق اؿ  الو اح  كٌر: )الَكِجٓزُ  : ]و  ٍُ ًُ َتْفِسٌٓر َهْش  . ، َكالَكِسيُط، َكاْلَبِسيُط( َل

اذ [ ب ب ت  ش  ً : ]ف ي أ ح  ل  ًُ ُهَضاَعٌف  ق و  ُـّ َكاْلَكْسُر َهًعا َهَع َأى  ًُ الض  ًُ لـ َِٓجْئ ِهْى ُذكِذ َأى  ًُ الشُّ َكْج
ًُ( ِبالْ ُهَتَعدٍّ  ـِ اْسِتْعَهاِؿ )َيِحبُّ ٚ  الَهْحُبكُب؛ َفَدؿ  َعَمِ َعَد ًُ ِإ ـْ ُيْسَتْعَهْل ِهْى ُث َل ًُ ِبَهْعًىِ َحْٓ َى  َكْسِر َفَيُككُف ؛ ِٖ

ٌَِرؼِّ   . (2)ُهَكاِفًقا ِلَقْكِؿ الَجْك

ه ا ج   ً : ]و  ل  ع ل (ق و  م ى )ي ف  ً  ع  ى  اء  ه 
اء  ق م يل [ (3) ة  ال ف  ح  ر  ه ع  ص  ِف  ؛ب ال ك س   َأْؼ: َفَقْكُؿ الُهَصىِّ

 ًٚ اِرحِ  (4)ِإْف َكاَف ِهَثا ِرِي. َكَقْكُؿ الش  ْخَراِج َغْٓ ِِ٘ َٚ ـُ  ِلُهَكاَفَقِة الَغاِلِب   ٌ اِف، َقْد َُٓتَك ٍَ ًِ اْلَكْج ًُ َُٓجكُز ِفي َهَع َأى 
ٌَُك َكَذِلَؾ. َكالت ْفِصٓلُ  َها ِباْلَهْذُككَراِت َكَها  ًُ اْخِتَصاُص َجَكاِزٌِ : َأف  الِقَياَس فْ ُهَضاِرِع )َفِعَل( (5)ِهْى

ا ِباْلَكْسِر َأْف َيُككَف َعَمِ )َيْفَعل(  ٍَ ًُ، َكَقْد َخَرَج َعْف َذِلَؾ َأْفَعاٌؿ َجاَء ُهَضاِرُع ِباْلَفْتِح، َكَٚ َتْىَحِصُر ِصَيُغ
َِ ِتْسَعٌة: ا ِباْلَفْتِح َكاْلَكْسِر َكٌِ ٍَ َْ َثَهاِىَيٌة. َكَأْفَعاٌؿ ُأْخَرػ َجاَء ُهَضاِرُع  ِباْلَكْسِر َكْحَدُي، َكٌِ

ُكَلِ ْٖ : َصاَر ُهَكاِفًقا، (9): َقِكَؼ اْعِتَهاُدُي، َك)َكِفَق((8)، َك)َكِثَق(؛ َأْؼ: َأَحب  (7): )َكِهَق((6)ا
) َْ َك)َكِل
، َك)َكِرَث((10) ًِ َْهَر(: َصاَر َحاِكًها َعِمْي ْٖ َْ ا : َتِبَع، َك)َكِل

ْرِث: َك)َكِرَع( (11) ِْ٘ : َصاَر َذا (12)ِهَف ا
) َكَرٍع، َك)َكِرـَ
ًُ الَكَرـُ، َك)َكِرَؼ اْلُهخُّ (13) َهفِ  (15): َأْكَىزَ (14)(: َدَخَم  . (16)ِهَف السِّ

                                                           

 .(264اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
رؼ 2)  .(1/105)ج الصحاح ، ،(الجٌك
 ( فْ )ـ(: )ِهْفَعِل(.3)
ًٛ )( فْ )ط(: 4)  .(هاث
 .(265اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 5)
ا ِباْلَكْسِر كَ 6) ٍَ َْ َثَهاِىَيٌة(.( قصد بػ)اٖكلِ(: الهجهكعة اٖكلِ، التْ قاؿ عىٍا: َأْفَعاٌؿ َجاَء ُهَضاِرُع  ْحَدُي، َكٌِ
 .(284)صالههتع فْ التصريف  ،( )َكِهَق: َيِهُق(. ابف عصفكر7)
 .284ص الهرجع السابق،( )َكِثَق: َِٓثُق(. 8)
 .284ص الهرجع ىفسً،( )َكِفَق: َيِفُق(. 9)
: َِٓمْ(. 10) َْ  .121ص الهرجع ىفسً،( )َكِل
 .284ص الهرجع ىفسً،( )َكِرث: َِٓرُث(. 11)
 .121ص الهرجع ىفسً،)َكِرَع َِٓرُع(.  (12)
: َِٓرـُ( 13)  .284ص الهرجع ىفسً،( )َكِرـَ
ىُد: َِٓرؼ(. 14)  .284ص ىفسً، رجعاله( )َكِرَؼ الز 
 .(أكثر)( فْ )ؾ(: 15)
َهفِ )( 16)  .(35/219. الزبٓدؼ، تاج العركس )ج(السِّ
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((1)كالثاىية ـَ : )َحِسَب(، ك)َىِع
ـَ الُبْؤَس، َك)َبِئَس((2) ؛ َأْؼ: َعِد

(3) ، : َصاَر َذا ُبْؤٍس. َك)َِٓبَس(: َجف 
َك)َِٓئَس(
ْدرَ (4) َب ُحْزًىا َأْك َغْيًظا.(6)، َك)َكِحَر((5): َقَىَط، َك)َكِغَر( الص  ٍَ ًَ( : الَت ـُ الَعْقَل. (7)َك)َكِل : َكاَد َيْعَد
َل( ًُ. قاؿ ذلؾ اْبُف َهاِلؾٍ  (9): ِاْشَتد  (8)َك)َكٌِ ـِ (11)-رحهً هللا – (10)َفَزُع ـْ َْٓذُكر ِفْ اْلِقْس ُرُي، َكَل ، َكَغْٓ

ـُ( : َيِع ـَ ِؿ: َك)َكِع َك  ْٖ ا
ـّ َصَباًحا( ِفيَها َٚ ََٓتَصر ُؼ، َكَلْيَس ؛ ِلِذْكِرِي (12) ٌُكَ ب36/ؽ )ِع / َكَها َذَكَرُي، َبل 

                                                           

َِ ( قصػػػد بػػػػ)الثاىية(: الهجهكعػػػة الثاىيػػػة، التػػػْ قػػػاؿ عىٍػػػا: )َكَأْفَعػػػ1) ػػػ ا ِبػػػاْلَفْتِح َكاْلَكْسػػػِر َكٌِ ٍَ اٌؿ ُأْخػػػَرػ َجػػػاَء ُهَضػػػاِرُع
 ِتْسَعٌة(.

ـُ. ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف 2) ـَ َٓىِع  .(292)ص( َحِسب َيحِسُب كَىِع
( َبِئَس َْٓبَأس بػالفتح عمػِ القيػاس، كَيْبػِئس بالكسػر شػذكذًا، أؼ ضػاؽ حالػً كافتقػر. ابػف هالػؾ، إٓجػاز التعريػف 3)

 .(68)ص مـ التصريففْ ع
( )َٓػػِبُس، كَيػػِئُس(، فػػْ هضػػارع )َٓػػِبَس كَيػػِئَس(. كأصػػمٍها )َٓٓػػِبُس(، ك)َٓٓػػِئُس(، فُحػػذفت اليػػاء لكقكعٍػػا بػػٓف يػػاء 4)

ى هػػا لػػـ  ا بٍػػا فػػْ أىٍهػػا حرفػػا عم ػػة، كقػػد كقعػػا بػػٓف يػػاء ككسػػرٍة. كا  ًٍ ككسػػرة، كهػػا حػػذفت الػػكاك هػػف )َيِعػػُد(، تشػػبٓ
راد، إذا كقعػت بػٓف يػػاء ككسػرة؛ ٖىٍػػا أخػفُّ هػف الػػكاك. ابػف عصػفكر، الههتػػع فػْ التصػػريف  تحػذؼ اليػاء بػػاطِّ

 .(286)ص
 .284ص الهرجع السابق،( )َكِغَر: َيِغُر(. 5)
 .284ص الهرجع ىفسً،( )َكِحَر َصدُري: َيِحُر(. 6)
ًُ(. ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف 7) ِم َٓ :ًَ  .(284)ص( )َكِل
َل َْٓكٌَل كَيْكٌِ 8)  ل(: فزع، ككذلؾ عف الشْء ىسػيً. كالفػتح عمػِ القيػاس، كالكسػر عمػِ الشػذكذ. ابػف هالػؾ، ( )َكٌِ

 .(68)ص إٓجاز التعريف فْ عمـ التصريف
 .(أشد)( فْ )ط(: 9)
ػػل(: فػػزع، ككػػذلؾ عػػف الشػػْء ىسػػيً. كالفػػتح عمػػِ القيػػاس، كالكسػػر عمػػِ الشػػذكذ. كجهػػع 10) ٌَػػل كَيْكٌِ ػػَل َْٓك ( )َكٌِ

 بقكلً فْ ٚهية اٖفعاؿ:الهصىِّف ٌذي اٖفعاؿ 
 ٛ   كجٍاف فيً هف أْحِسب َهع َكِغَرت كِحْرت ... أىعـ َبِئَست َِٓئَست أكلً ٓبس ٌك

ا شػػذكذًا. كذكػػر صػػاحب هىاٌػػل  فٍػػذي تسػػعة أفعػػاؿ ٓجػػكز فٍٓػػا فػػتح عػػٓف الهضػػارع عمػػِ القيػػاس ككرد فٍٓػػا كسػػٌر
ة أفعػػػاؿ أخػػػرػ تفػػػتح عػػػٓف هضػػػارعٍا أربعػػػ (35ص)الرجػػػاؿ كهراضػػػع اٖطفػػػاؿ بمَبػػػاف هعػػػاىْ ٚهيػػػة اٖفعػػػاؿ 

ْ: َكِلَغ الكمُب َْٓكَلغ كَيْكِلُغ إذا شرب بأطراؼ لساىً، أك أدخل فيً لساىً كحر كً. كَكِبَق َْٓكَبُق كَيْكِبػُق  كتكسر ٌك
ِمػْ بالكسػر أيضػًا إذا قػاـ بػً كهمػؾ أهػري،  إذا ٌمؾ. كلْ فٛىًا ٓميً كليًا: دىػا كقػرب هىػً، ككلػْ الشػْء كعميػً َٓ

إٓجػاز التعريػف فػْ  ْ الرجل إذا ىصػري، ككلػْ البمػد إذا سػمط عميػً. اىظػر القػاهكس )الػكلْ(. ابػف هالػؾ، ككل
 .(68)ص عمـ التصريف

 ( دعاء بالرحهة لـ ٓذكر فْ )ؾ(، ك)ط(. 11)
 .(1/136)ج شرح الشافية الرضْ، (12)
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ٌؼ. َكِفِ )ُبْغَيِة الط اِلِب( ِلَكَلِديِ  ٚ  (1)ُهَتَصرِّ ًِ ِإ ِف( ُهَضاِرِع ـْ َِٓجْئ ِفْ )َعْٓ : )ِإْف َكاَف )َفِعَل( )َفاُؤُي( )َياًء( َل
ْٓئَ  ًُ َها َلِزـَ )اْلَفْتَح( ِفْ )اْلَفْتُح(، َىْحَك: )َِٓئَس: َٓ ْف َكاَف )َكاًكا( َفِهْى َر، َكاِ  ُس(، َك)َيِقَع: َْٓيَقُع( ِباْلَفْتِح َٚ َغْٓ

ًُ َها َلِزـَ )اْلَكْسَر( ِلمت ْخِفِٓف، َىْحَك: )َكلِ  َْصِل، َىْحَك: )َكِجَل: َْٓكَجُل(، َكِهْى ْٖ ًِ َعَمِ ا َْ )َعِْٓف( ُهَضاِرِع
ًُ هَ  ا َِٓمْ(، َكِهْى ًُ ِهه  ًِ َىَظٌر َٚ َْٓخَفِ ِعْمُه ِل ِف، َىْحَك: )َكِغَر: َيِغُر، َكَيْكَغُر(. اىتٍِ. َكِفْ َأك  ْٓ ٍَ ا َجاَء ِباْلَكْج

 . ـَ  َتَقد 

  ً ل  ء(2)ق و  ط ي  : ]و 
ْهَزِة ِلَكْثَرِة اْٚسِتْعَهاِؿ، َكِفْ  [(3) ٍَ ٌء، َكَقْد ُخفَِّفْت ِبَحْذِؼ اْل ْْ : َط ٍّْ َأْصُل َط

َٛ َحْذٍؼ َبعْ  ا ِب ٍَ  ِض الىَُّسِخ َعَمِ َأْصِم

] اخ ل  الم غ ت ي ف  ً : ]ه ف  ت د  ل  ًُ َجاَء  (4): )َقَىَط: َيْقِىُط(-َأْيًضا –ِهَف الت َداُخِل  ق و  َى  َها؛ ِٖ ٍِ ِباْلَكْسِر ِفٓ
، َكَضَرَب(، َك)َشِهَل َيْشُهُل( ِباْلَكْسِر ِفْ الَهاِضْ، َكالض   ـَ ًُ َجاَء ِهْف َباِب: )َعِم َى  ّـِ ِفْ الُهَضاِرِع؛ ِٖ

: ًُ َجاَء: َك)ِهت  َى  اِؿ(؛ ِٖ ـِ(، َك)الد  : َتُهكُت(، َك)ِدْهَت: َتُدكـُ(: ِبَكْسِر )اْلِهي ، َكَىَصَر(. َك)ِهت  ـَ  َكػ)َعِم
ـُ( : ُتَهاُت(، َك)ِدْهَت: َتُدكـُ(، َك)ُدْهَت: ُتَدا َتُهكُت(، َك)ُهت 
(5) . 

ً : ]أل    ل  [ق و  ت ح  ر  و ال ف  ؿ ( ب ال ك س   َ ب  ت ق وؿ : )ف ض  : ف  ال ع ر  ـَ ًَ الت َداُخِل ِفْ )َىِع ـْ َُٓبِّْٓف َكْج َكَل

                                                           

كهػػا تكػػرر فػػْ حاشػػية ابػػف ( تكػػرر اسػػـ كتػػاب )بغيػػة الطالػػب(، فػػْ كتػػب التػػراجـ، فػػْ التصػػريف، كالتػػاريخ، 1)
ٌػػ( دمحم 686جهاعة، كبعد اٚستعراض، كالتتبع تبٓ َف أىً لػ)بدر الػدٓف بػف هالػؾ(، الهعػركؼ بػػ)ابف الىػاظـ()ت

ػْ ابػف جهاعػة)تا ٌػػ(، تحػت 819بف دمحم بف عبد هللا بف هالؾ الطائْ، أبك عبػد هللا، كقػد صػّرح بػذلؾ الهحشِّ
ٌػػ(. كخاصػة أف ابػف جهاعػة فػْ هخطكطتػً صػّرح بػذلؾ؛ 646هسّهِ )شرح غريب تصريف ابف الحاجب)ت

ر كػفقاؿ: فْ )بغية الطالب(: قاؿ: شٓخىا؛ يعىْ: كالدي، ككذلؾ بعد ذكر رأؼ ابف هالؾ فْ الهسألة أتيػة، ذ
: كفْ )بغية الطالب( لكلدي؛ قصد ابف الىاظـ، كلد ابف هالؾ  ًٛ -رحهٍـ هللا جهيًعا –ابف جهاعة رأؼ ابىً قائ

 رجهتً.  . سبقت ت
 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ قكلً ]هف تداخل المغتٓف[. 2)
 .(266اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
ػك هجػْء لغػة هركبػة هػف لغتػٓف، كهػا حػدث فػْ )َقػَىَط َيْقػَىُط( بػالفتح 4) ( اىتبً كاضعك الهعاجـ إلِ همحع هٍـ ٌك

لفتح( َيْقػػػِىُط )بالكسػػػر(، كَقػػػِىَط )بالكسػػػر( َيْقػػػَىُط فػػْ هاضػػػيً كهضػػػارعً، حٓػػػث قٓػػػل بأىٍػػػا هركبػػػة هػػف: َقػػػَىَط )بػػػا
 .(79)ص أثر القراءات القرآىية فْ الصىاعة الهعجهية تاج العركس ىهكذًجا ،)بالفتح(. القادكسْ

: َتهػكُت(، كػػ)ُقْمَت َتُقػكُؿ(، -بكسر الهػيـ -( )ِهت  5)  َتُهػكُت، كِدْهػَت تَػُدكـُ( هػف المغػة الهتداخمػة؛ ٖىػً جػاء: )ُهػت 
ـُ(؛ فأخػػذ  -بكسػػر الػػداؿ -بكسػػر الهػػيـ، ]كػػػ)ِخْفَت َتخػػاُؼ(، ك)ُدْهػػَت: تَػػُدكـُ(، ك)ِدْهػػَت:  -ك)ِهػػت  َتَهػػاُت(  تَػػدا

ها كالهضارع هف اٖخرػ. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج  .(1/282الهاضْ هف إحدٌا
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ـُ( َْٓىَع
ٌَُك َصِحيٌح؛ َفِفْ الَقاُهكسِ  (2)، َكُيْهِكُف َأْف َيُككَف ِعْىَدُي َكَها ِفْ: )َفِضَل: َيْفُضُل((1) (: (3) َك ـَ : )َىِع

ِريفِ  ، َكِفْ َشْرحِ (4)كػ)َسِهَع، َكَىَصَر، َكَضَرَب( َها، َكِباْلَكْسِر ِفْ (5)الش  ٍِ ّـِ ِفٓ ًُ َجاَء ِبالض  ِرِي: َأى  ، َكَغْٓ
ـُ (6)الَهاِضْ، َكاْلَفْتِح ِفْ الُهَضاِرِع؛ َفَأَخَذ الَهاِضْ ِهْف أحدٍٓها ُْٓخ ِىَظا ، َكالُهَضاِرُع ِهَف أَخِر؛ َقاَؿ الش 

ٓفِ  َها.(7)الدِّ ٍِ َْ اْلَكْسُر ِفٓ
ٌِ ًِ ُلَغًة َراِبَعًة    : َكَقْد َعَرْفَت َأف  ِفي

  ً ل  ٍد[؛(8)ق و  ٍص و اح  خ  ع وؿ  ل ش  ف  , و اله  ل  اع  ه ير ي  الف  ف  ض  ع وف  ب ي  ه  َٛ  : ]ال  ي ج  َأْؼ: َف
ى َها َكِرٌُكا َيُقكُلكفَ  : )َأَىا َضَرْبَتِىْ(، بل )َضَرْبُت َىْفِسْ(، َكَٚ )َأْىَت َضَرْبُتَؾ(،َ ْبل )َضَرْبَت َىْفَسَؾ(، َكاِ 

ًُ َله ا َثَبَت ِهْف َأف  غَ  َٚ ُيْعَدُؿ َعْى ْتَياُف ِباْلُهْضَهِر  ِ٘ ًُ َهَتِ َأْهَكَف ا َْٖصُل َأى  ْف َكاَف ا َر َأْفعَ َذِلَؾ، َكاِ  اِؿ ْٓ
هِ  ٍء َكاِحٍد، َفمه ا َكاَف َكَذِلَؾ َكِرٌُكا َأْف َيْأُتكا ِبالض  ْْ ًُ ِلَش ًُ َكَهْفُعكُل َها؛ الُقُمكِب َقل  َأْف َيُككَف َفاِعُم ٍُ َٓرْيِف َل

َْكَثِر؛ َفَيَقع الم ْبُس  ْٖ َها ُهْخَتِمَفاِف َقَضاًء ِبا ٍُ ـِ َأى  ٌْ َفَيْسِبق ِإَلِ اْلَك
َلِ َلْفِع الى ْفِس ِلَيُككَف ِإَٓذاًىا ، َفَعَدُلكا إِ (9)

ٍء َكاِحٍد، َبلْ  ْْ ا ِلَش ٍَ ا َكَهْفُعكُل ٍَ ا َكِثًٓرا َها َيَقُع َفاِعُم ٍَ َها، َكَأه ا َأْفَعاُؿ الُقُمكِب َفِإى  ٌِ َف  ِباتَِّحاِد َْكَثُر؛ ِٖ ْٖ ٌَُك ا  
ًِ َأْكَثُر ُكقُ  ًُ ِبُأُهكِر َىْفِس ْىَساِف، َكَظى  ِْ٘ ـَ ا لِ  /ب37/ؽ كًعاِعْم ِرِي، َكَذا ِفْ َشْرِح الُهَفص  ًُ َأف  ِهْف َغْٓ ، َكَحاِصُم

                                                           

 .(267اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
ـُ( ( اعمػػػـ أف  )َفِضػػػػَل: َيْفُضػػػػُل، كىَ 2) ـَ َٓػػػػْىُع هػػػػف المغػػػػة  -بكسػػػػر العػػػػٓف فػػػْ الهاضػػػػْ كضػػػػهٍا فػػػْ الهضػػػػارع -ِعػػػ

 ) ـُ : َْٓىُع ـَ بالضـ  -الهتداخمة؛ ٖىً جاء )َفَضَل: َيْفُضل( بفتح العٓف فْ الهاضْ، كضهٍا فْ الهضارع، ك)َىُع
ـُ(:  -فٍٓهػػػا : َٓػػػْىَع ـَ فػػػْ الهضػػػارع هػػػف  بكسػػػر العػػػٓف فػػػْ الهاضػػػْ، كفتحٍػػػا -كجػػػاء: )َفِضػػػَل: َيْفَضػػػُل(، ك)َىِعػػػ

ـُ(:  ـَ َٓػػػْىُع بكسػػػر العػػػٓف فػػػْ الهاضػػػْ كضػػػهٍا فػػػْ الهضػػػارع،  -)الفضػػػمة(، فػػػإذا قٓػػػل: )َفِضػػػَل: َيْفُضػػػُل، كَىِعػػػ
أخذ الهاضْ هف إحػدػ المغتػٓف، كالهضػارع هػف المغػة اٖخػرػ. كأهػا  -بفتح العٓف فٍٓها -ك)َفَضَل: َيْفَضُل(:

َعل: يفُعػػػػل(: بفػػػتح العػػػٓف فػػػػْ الهاضػػػْ، كضػػػهٍا فػػػػْ فهخصػػػكص بػػػػ)فَ  -هػػػف )الفضػػػل( لمغمبػػػػة -)َفَضػػػْمتً( 
 .(1/282)ج شافية، شرح الالهضارع، كها هّر فْ باب الهغالبة. ركف الدٓف اٚسترأباذؼ

 .(1/1162)ج اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط (3)
: َْٓىعِ 4) ـَ ـُ(، ككػ)َضَرَب: َيْضِرُب(: )َىَع : َْٓىَع ـَ ـُ(.( كػ)سِهع: َيْسَهُع(: )َىِع : َْٓىُع ـَ  ـُ(، ككػ)َىَصَر: َْٓىُصُر(: )َىَع
 .(1/282ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (5)
ٌَُها(. 6)  ( فْ )ـ(، ك)ط(: )ِإْحَدا
 (.1/67)ج الىظاـ، شرح الشافية (7)
 .(269اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
م ْبُس بالفتح: هصدُر قكِلػَؾ: )َلَبْسػُت عميػً اٖهػَر أْلػِبُس؛ ( الُمْبُس بالضـ: هصدُر قكِلَؾ: )َلِبْسُت الث ْكَب ألبس. كال9)

ْمِبُسكَف﴾ ]اٖىعاـ:  ـْ َها َٓ ٍِ ْٓ : اخػتٛط الظػٛـ. -أيضاً –[ . كالم ْبُس 9أؼ: خمطت، هف قكلً تعالِ: ﴿َكَلَمَبْسَىا َعَم
ّـِ؛ أؼ: شػػػبٌٍة لػػػيس بكاضػػػح. كالمِّبػػػاُس: هػػػ ػػػ ْمػػػَبُس. ككػػػذلؾ الَهْمػػػَبُس. كفػػػْ الحػػػدٓث: )فػػػْ اٖهػػػر ُلْبَسػػػٌة( بالض  ا ُٓ

رؼ   الصػػػػػحاح ،كالمِّػػػػػْبُس: بالكسػػػػػر هثمػػػػػً. كِلػػػػػْبُس الكعبػػػػػِة، كالٍػػػػػكدِج: هػػػػػا عمٍٓهػػػػػا هػػػػػف ِلبػػػػػاٍس. اىظػػػػػر: الجػػػػػٌك
 .(3/973)ج
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ـِ  َذِلَؾ اْلَجْهَع اْهَتَىَع ِفْ َغِٓر َأْفَعاِؿ الُقُمكِب؛ ِلُىُدكِر اتَِّحاِد الَفاِعِل َكاْلَهْفُعكِؿ، ٌْ ؼ إَلِ َسْبِق اْلَك ًِ الُهَؤدِّ ِفي
َها، َكُكُقكِع الم ْبِس ِبَسَبِب اْلَغْفَمِة َعْف َحَرَكِة الت اِء؛ َفَقْد ُيَقاُؿ ِحَٓىِئٍذ: َلْيَس َىظِ  ٍِ ِف َٛ ُٓر َذِلَؾ ِإَلِ اْخِت

( َلْك ُكِسَر َها َقْبَل  (1)ِبُهَتَحق قٍ  ـَ َْهِر ِهْف ُهَضاِرِع )َتَعم  ْٖ ًِ ِفْ ا َْهِر؛ َفِفيَها َعم َل ِب ْٖ ـِ ُىُدكِر َذِلَؾ ا آِخِرِي؛ ِلَعَد
اِرحُ  ٛ   الش  ًُ اْعِتَهاًدا َعَمِ َحَرَكِة ال َْهِر ِهْى ْٖ ، َكا ًٛ ُقكا َبَْٓف َهاِضْ الت َفاُعِل َهَث ـْ ُيَفرِّ ـْ َل ٍُ ـِ َهَع َىَظٌر َعَمِ َأى 
ا أَ  ٍَ ًُ اْبُف َهاِلؾٍ َأى  َْكَلِ ِفْ الت ْعِمِٓل َها َقاَل ْٖ َٓجازِ  ْخَفِ ِهْف ِتْمَؾ اْلَحَرَكِة َكَها َٚ َْٓخَفِ؛ َفا ِْ٘ ٌَُك (2)ِفْ ا ، َك

ِرِي َلَزـَ اْلِتَباُس الَهْصَدِر ِبالُهَضاِرِع  ِذؼ الت اِء ِإَذا ُحِذَؼ ِإْحَدػ َتا ًُ َلْك ُكِسَر َكَها ُفِعَل ِبَغْٓ ًِ َتْخِفيًفا، َأى  َءْي
ِ(؟ لك َكاَف َها َقْبَل آِخِرِي َهْكسُ  َٚ َتَرػ: ِإف  )َتَزك  ـِ. َقاَؿ: َأ  ٛ ـ  ُخفَِّف ِبَحْذِؼ ِإْحَدػ َكَكاَف ُهَعَتل  ال كًرا ُث

ٌََذا كَ  ػ ِإَلِ َذِلَؾ. اىتٍِ.  : َتَزك ِ؛ َفَيُقكُؿ ِبَمْفِع الَهْصَدِر؛ َفَكَجَب َتْرُؾ َها َأد  ًِ َقْد َعم َل الت اَءِْٓف َلِقَٓل ِفي
ِٓف َهْىَع َذِلَؾ الَجْهِع؛ ِبَأف  َأْصَل اْلَفا ُّْ الدِّ َِئَهِة َرِض ْٖ ـُ ا ًُ، َىْج ًِ ُهَتَأثًِّرا ِهْى ِعِل َأْف َيُككَف ُهَؤثًِّرا َكالَهْفُعكِؿ ِب

 ٌِ تَِّحاِد ْف َتَخاَلَفا َلْفًظا؛ ِٚ ـْ َيُقكُلكا: )َضَرْبَتِىْ(، َكاِ  َها َكَأْصُل اْلُهَؤثِِّر َأْف ُيَغآَِر الُهَتَأثَِّر؛ َفَم ٍِ َها َهْعًىِ، َكاتَِّفاِق
َها َهْعًىِ َتَغآَُرٌَُها َلْفًظا ِبَقْدِر  َلْفًظا ِهْف َحُْٓث َكْكِف ُكلٍّ  ٌِ ، َفَقَصُدكا َهَع اتَِّحاِد ًٛ َها َضْهًٓرا ُهت ِص ٍُ ِهْى

ًُ َغْٓ  ًِ ِإَلِ َضِهِٓر َزْيٍد َكَأى  ًُ(، َصاَر الى ْفُس ِبِإَضاَفِت ـ  َقاُلكا: )َضَرَب زيٌد َىْفَس ْهَكاِف، َفِهْف َث ِْ٘ ُرُي؛ ِلَغَمَبِة ا
َك   ُهَغآََرةِ  ْٖ ا َلْيَس َهْىُصكَب ا ٍَ ، َقاَؿ: َكَأه ا َأْفَعاُؿ الُقُمكِب؛ َفِإف  الَهْفُعكَؿ ِبًِ ِفٓ ًِ ِؿ الُهَضاِؼ ِلْمُهَضاِؼ ِإَلْي

َها ٍُ َى  َها َلْفًظا؛ ِٖ ٍُ َفاُق ٌَُك َهْضُهكُف اْلُجْهَمِة؛ َفَجاَز اتِّ ًٛ / َلْيَس ِفْ اْلَحِقيَقِة أ38/ؽ ِفْ اْلَحِقيَقِة َبْل  َفاِع
ِّْ َله ا َكاَف الَهْقُصكُد ِفْ َىْحِك: )َظَىْىتَ  ًُ، ُيِشُٓر َقْكُؿ الُهكِصِم َلِ َقِريٍب ِهه ا َقاَل ، َكاِ  ًِ ِىْ َعاِلًها(، َكَهْفُعكًٚ ِب

َها َبقِ  ٍُ ًُ َهْحُم َى  ؛ ِٖ ًِ ـِ َأِك الظ فِّ ِب ٌَُك الث اِىْ ِلَتَعمُِّق اْلِعْم ًُ َغُْٓر َهْذُككٍر َك)َعِمْهَتِىْ َكِريًها(  ُؿ َكَأى  َك  ْٖ َْ ا
ـ  َقاَؿ الَهْكِص  ًُ ُث ـُ َعَدُه  ٌ َٛ َُٓتَك ِؼ )َضَرْبَتِىْ(، َك)َضَرْبُتَؾ( َفِإف  اْلَهْفُعكَؿ َهَحلُّ اْلِفْعِل َف َٛ ِرِي، ِبِخ ُّْ َكَغْٓ ِم

ًُ َله ا َكاَف َكَقْد َحَهُمكا: )َعَدْهَت، َكَقَعْدَت( ِفْ َذِلَؾ َعَمِ َأْفَعاِؿ القُ  َى  ُمكِب؛ َفَقاُلكا: )َعَدْهَتِىْ، َكَقَعْدَتِىْ(؛ ِٖ
ًُ َقاَؿ: )َعَدَهِىْ َغِْٓرؼ(. ِرِي، َفَكَأى  ًِ َكاَف اْلِفْعُل ِفْ اْلَهْعَىِ ِلَغْٓ  َدَعا َعَمِ َىْفِس

   ً ل  ع وؿ [(3)ق و  ل  و ال ه ف  اع  ر ي  ال ف  ي  ه  َٛ ُيَقاُؿ: )َضرَ  : ]ب ي ف  ض  َتِىْ َف ِؼ: )َعم ْهَتِىْ، َكَرَأْٓ َٛ ْبَتِىْ( ِبِخ
. ض. ًٛ  َضاِرًبا( َهَث

  ً ل  ى ف   :(4)ق و  ك ر ي  اله ص  ـ  ي ذ  ل  ـْ َيُكْف َأك  []و  ًُ: َها َل ًُ ََٓتَىاَكُؿ َقْكَل َى  ًُ؛ ِٖ ـْ َْٓذُكْر ِهَثاَل ُؿ ؛ َأْؼ: َل
ًِ َتاًء َزاِئَدًة ِلمت َفْعُمِل  ًُ. -َأْيًضا–َهاِضي َك َهْذُككٌر ِفْ اْلَقاِعَدِة َغُْٓر َهْذُككٍر ِهَثاُل ٍُ  َف

                                                           

 .(270اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 .(74)ص إٓجاز التعريف فْ عمـ التصريف ابف هالؾ، (2)
: ]كلـ ٓذكري الهصىف[ ٌك داخل. ( ساقط فْ )ؾ(، )ـ(، إلِ َقْكلِ 3) ًِ 
 .(271اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
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ىّ ف   ك ر ي  ال ه ص  ـ  ي ذ  ل  ً : ]و  ل  ، َكا ِ  [ق و  ًِ ِه َٛ .ٌَُك َداِخٌل ِفْ ُعُهكـِ َك ًٚ ًُ ِهَثا ـْ َْٓذُكْر َل  ْف َل
  ً ل  ـ [(1)ق و  وا الض  ز  وّ  ـ  ي ج  ل  َثِة. ض. ؛: ]و  َٛ َْبَكاِب الث  ْٖ ٌَِذِي ا  َأْؼ: ِفْ 
: ً ل  [ ق و  ه ت ي ف  ت ه اع  الض  ج  َف   ]ال  ًِ َىَظٌر؛ ِٖ ٌَُها َضه ُة الُهَضاِرِع، َكَضه ُة َها َقْبَل أِخِر، َكِفي َك

ا. ض.َضه َة ا ٍَ َٛ ِعْبَرَة ِب ِزَهٍة؛ َف َٛ  لُهَضاِرِع َلْيَسْت ِب
: ً ل  ٌ ا[ ق و  ر  اد  ب ي ف  ه ص  ٌُِل،  ؛]و  ـِ، َكالت َجا َفِإف  َهَصاِدَرٌَا َهْضُهكـٌ َها َقْبَل آِخِرٌَا َكػ)الت َعمُّ
 َكالت َدْحُرِج(.

: ً ل  و  ق و  س  اف  ه ك  ل  ك  ً  ف ي األ  ص  ً  أ ى  ق يق  ت ح  ٌَُك  ًرا[؛]و  َْصِل َك ْٗ ًِ َىَظًرا ِل َأْؼ: َفَيِصحُّ َتْرُؾ اْسِتْثَىاِئ
ًُ َٚ َتْشَهُل َىْحَك: )ُيشَ الت ْحِقُٓق، َكَيِصحُّ اْسِتْثَىاُؤُي َكَها َفَعَل الُهَصىِّفُ  ًُ ؛ َىَظًرا َلْمَحاِؿ، َلِكف  ِعَباَرَت َى  (؛ ِٖ اؽُّ

ـِ.  ٛ َر ال  َلْيَس ُهَكر 
  ً ل  ً  ه ع ه ه   :(2)ق و  يّ  س  م ى ك ر  ي خ  ع  : ش   ً ل  ز ة  ف ي ق و  ه   ٍ ر  ال  اع  د  الش  ق د  ر  ِفْ الىَُّسِخ، َكَذا  ا[]و 

ًخا ِبالى ْصِب َهْفُعكًٚ َثاِىًيا ِلػ)َيْحَسُب( ِهْف  ُرُي: َشْٓ ً  َكَأْىَشَدُي َغْٓ ل  لُ ق و  ٌِ ًُ الَجا ـْ ُيْعَمَها( َقاَؿ  : )َيْحَسُب َها َل
 ُّْ ِى َْعَمـِ  (3) الَعْٓ ْٗ َى   .َتَبًعا ِل ًُ( ِلْمَجَبِل؛ ِٖ ِهُٓر ِفْ )َيْحَسُب ًُ َكالض  ًُ اْلَخْصُب، َكَحف  ، َكَقْد َعه  ًٛ ًُ َيِصُف َجَب

َهْخَشِرؼِّ  ٌَُك َغِريٌب، َكَعِف الز  ٌَُك ِزؽُّ (4)الى َباُت. اىتٍِ. َك ًُ اْلَكَطَب الِذؼ  ًِ الِقَهعُ (6)الم َبفِ  (5): َيْحَسُب  ؛ َكَعَمْي
ْٓخِ  ْت ِهَف الثَُّهاِؿ؛ َفَصاَر ِبَهْىِزَلِة الش  ًِ الم َبُف، َحت ِ َيِصَٓر ِإَلِ الَكَطِب َكَقِد اْبَيض  َْشَِٓب الِذؼ ُيَصبُّ ِفي ْٖ  ا

، َكالَكْطبُ  ًِ ؛ ِلُعُمكِِّي، َكاْىِتَصاِب ٍّْ ًخا َجاِلًسا َعَمِ ُكْرِس ًُ َشْٓ َهَمِة، َكالِقَهُع: ِبَفْتِح الَكاِك َكُسُككِف ا (7)َيْحَسُب ٍْ لُه
 َْ ّـِ الُهَثم َثِة: َجْهُع ُثَهاَلٍة، َكٌِ ـِ، َكالثَُّهاُؿ: ِبَض / الر ْغَكُة، َكالر ْغَكُة: ُهَثم َثُة ب38/ؽ ِبَكْسِر الَقاِؼ َكَفْتِح الِهي

 الر اِء: َزَبُد الم َبِف.

: ً ل  ه ا[ ق و  ر  ك  ٌ ل  أل  ف  ي ؤ  ً  أ  ى  ٌَُها ُهْخَتِمَفاِف. (8)َس َقاِئلُ ِقَٓل: َليْ  ]ف إ  ِؿ، َبْل  َك  ْٖ  ٌََذا الِهْصَراِع َقاِئَل ا

 

                                                           

: ]كلـ ٓذكري الهصىف[. 1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(274 -273اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 2)
د شركح اٖلفية ،( اىظر: العٓى3ْ)  .(4/1804)ج )الهقاصد الىحكية( فْ شرح شكٌا
 (.2/342(، ك)ج1/44البٛغة )ج زهخشرؼ، أساسال (4)
 (.2/98)ج الهقتضبالهبرد، . (شق)( فْ )ـ(: 5)
د ا٘يضاح : زؽ المبف كارتجاجً: اضطرابً. القيسْ،(الكطب)( ارتجاج الكطب، ك6)  .(2/599)ج إيضاح شكٌا
  .(بسككف الكاك، كفتح الهٍهمة)( فْ )ـ(: 7)
ًِ ُهَعه هَ  ( تخريج ٌذا البٓت فْ حاشية: َشْٓخٌ 8)  ا.َعَمِ ُكْرِسيِّ
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ً  ق   ل  ال ي ات :(1)و  ص  ]ه ف  ق اؿ : و 
اِعِر: َأه ا َقْكُؿ  [(2)  الش 

ي ف   ث ف  ه ا ي ؤ  ك  ال ي اٍت ك  ص   (3)و 

ُت اْلِقْدَر، ٌَُها: َأْف َيُككَف ِهْثَل: َُٓؤْكِرـُ، َكَيُككُف َعَمِ ُلَغِة َهْف َقاَؿ: َثَفْٓ ِْٓف: َأَحُد ٍَ َكَعَمِ  َفَيْحَتِهُل َكْج
اِعرِ                : َذِلَؾ َقْكُؿ الش 

ر ي ... ... ... ...    ً  ق د  ـ  ي ثف  ل   (4)ل 

ـُ ُهَراٌد، َكُيْهِكُف َأفْ   ٛ َْثِفَيُة َأْفُعكَلٌة، َكال ْٖ ٌََذا الَقاِئِل َكاَىِت ا َخُر َأْف َيُككَف  َكِعْىَد  ْٔ َيُككَف َياًء، َكا
ٌََذا َفْعِمَيٌة، َكَيُككُف َعَمِ ُلَغةِ  َْثِفَيُة َعَمِ  ْٖ  َهْف َقاَؿ: )َأِثَفِت ُْٓؤِثْفَف َتْفَعْمَف ِبَهْىِزَلِة )َتْسَمِفَٓف َكَتْجَعِبَٓف(؛ َفا

ٌََذا َقْكُؿ الى اِبَغةِ               : اْلِقْدُر(، َكَعَمِ 

ف د   اء  ب الر  د  ًع   (5)و ا  ف  ت أ ث ف ؾ  األ 

َهاِدؼ َلَىا  ََثاِفْ َحْكَؿ الر  ْٖ  ِهَف اْلُهْىتَقِ.َأْؼ: َصاُركا َحْكَلَؾ َكا

] ي ف  ف  ـٍ ك ى  ح ط ا ً :]و  ل  ِف َعَمِ الَبَدِلَيِة، ِهْف ُحَطاـٍ َقاَؿ َشاِرٌح الُهْغَىْ ق و   .   (6): َخَفَض ِكْىَفْٓ

                                                           

: :]كحطاـ كىفٓف[. 1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(275اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 2)
 .143سبق تخريجً، ص (3)
 ( هف ]الطكيل[: 4)

ًُ ِقْدِرؼ ... ... ... ...       كذاَؾ َصىِيٌع لـ ُتَثف  َل
ابػػف ك ، (193)ص هىصػػف شػػرح كتػػاب التصػػريف ٖبػػْ عثهػػاف الهػػازىٌْػػػ(، ال392ابػػف جىػػْ)ت عىػػد: بػػٛ ىسػػبة

 .(37/280الزبٓدؼ، تاج العركس )جك ، (14/114)ج لساف العرب هىظكر،
 ( هف ]البسيط[ لمىابغة: كقبمً:5)

َفدِ  ف َتأث َفَؾ اٖعداُء بالرِّ ًُ ... َكاِ   َٚ َتْقِذَفّىْ بُرْكٍف َٚ ِكَفاَء َل
؛ ّٖىػا لػـ ىسػهعٍـ قػالكا: أثيػة. َفَقكلػً: تأثفػؾ َكزىػً تفعمػؾ َٚ َيصػح -أيًضػا –هف الفاء الشاٌد: أف تككف الثاء بدٚ 

ًِ َغٓري َكَلك َكاَف هف ثفٓت اْلقدر لَقاَؿ تثفاؾ. َكَهْعَىاُي َصار أعدائْ حكلؾ كاٖثافْ تظافرًا.   ابػف دريػد،اىظر: ِفي
 .(2/316)ج بالبغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدك ، (2/1036)ج جهٍرة المغة

 . (كالحطاـ)( فْ )ـ(، ك)ط(: 6)
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  ً ل  [ :(1)ق و  ر  ه ف  الي ب س  ـ  ه ا ت ك س  َهَمةِ  ]و الح ط ا ٍْ ّـِ الَحاِء الُه  -َأْيًضا-َكَها َذَكَرُي  ٌَُك ِبَض
 ُّْ ِى ُّْ (2)الَعْٓ ُهىِّ ُرُي. َكَقاَؿ الشُّ ًُ ِعْىَدُي ِبَكْسِر الَخاِء الهُ (3)، َكَغْٓ ـُ؛ َفَأْشَعَر َأى  َها ـُ الزِّ  ْعَجَهِة.: الُحَطا

: ً ل  [ ق و  ُرُي  ]و الك ى ف  ِّْ  -َأْيًضا–ِبَكْسِر الَكاِؼ، َكُسُككِف الىُّكِف، َقاَؿ َذِلَؾ َغْٓ ِٓب ـُ الطِّ َٛ ، َكاْقَتَضِ َك
 ِّْ ًُ ِبػ)َفاٍء َكُهَثى اٍة(كالتفتازاى : َأى 

: كالَكْفتُ   َٚ َها َقا ٍُ َفِإى 
ِغُٓر.  (4)  : اْلِقْدُر الص 

ًها[ م  ى يف  ه م يء  ع  ً : ]ك  ل  ق و 
  َعفِ  (8)َأَخْبَرَىا اْبُف ُىَهْٓرٍ  (7)ْ الط َبَقاتِ فِ  (6) َعِف اْبِف َسْعدٍ  (5)

  

                                                           

 .(276اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
د شرح فْ الىحكية الهقاصد العٓىْ،( 2)  (.4/2129اٖلفية )ج شركح شكٌا
ّْ اٖصػػػػل، ا٘سػػػػكىدرّؼ. أبػػػػك 872 -ٌػػػػػ 801( الشػػػػهىْ)3) ّْ القسػػػػىطٓى ٌػػػػػ( أحهػػػػد بػػػػف دمحم بػػػػف دمحم بػػػػف حسػػػػف بػػػػف عمػػػػْ الشػػػػهى

ّْ الػػػّدٓف: هحػػػّدث هفّسػػػر ىحػػػكّؼ. كلػػػد با٘سػػػكىدرية، كتعمػػػـ كهػػػات فػػػْ القػػػاٌرة. هػػػف كتبػػػً: )شػػػرح الهغىػػػْ، ٚبػػػف العبػػػاس  ٌشػػػاـ(، ك)هزيػػػل الخفػػػا عػػػف ألفػػػاظ الشػػػفا(، ك)كهػػػاؿ الدرايػػػة فػػػْ شػػػرح الىقايػػػة( فػػػْ فقػػػً الحىفيػػػة. اىظػػػر: ابػػػف تغػػػرؼ بػػػردؼ،، تقػػػ
 .(1/375)ج كطْ، بغية الكعاة، كالسٓ(2/100)ج الهىٍل الصافْ كالهستكفِ بعد الكافْ

ًٛ هكركًٌػا ثػـ زادي 4) غٓرُة، كفْ اٖهثػاؿ: فػْ بػاب الظمػـ فػيهف َحه ػل رجػ : قػاؿ أبػك -أيضػاً  –( الَكْفُت: الِقْدُر الص 
عبٓػػدة: كهػػف أهثػػالٍـ فػػْ ٌػػذا: كفػػت إلػػِ كئيػػٍة. قػػاؿ: كالكفػػت فػػْ اٖصػػل: ٌػػْ القػػدر الصػػغٓر، كالكئيػػة ٌػػْ 

فقػػً المغػػة كسػػر  البميػة الكبٓػػرة، ثػػـ ٓزيػػدؾ إلٍٓػا أخػػرػ صػػغٓرة. اىظػػر: الثعػالبْ، الكبٓػرة يضػػرب لمرجػػل يحهمػػؾ
ّٛـ،كاب، (40)ص العربية  .(264)ص اٖهثاؿ ف س

 ، كالصػػػىعاىْ، هصػػػىف عبػػػد الػػػرزاؽ الصػػػىعاىْ(206)ص ركايػػػة دمحم بػػػف الحسػػػف الشػػػٓباىْ ،هكطػػػأال ،هالػػػؾ (5)
 الىٍايػػة فػػػْ غريػػب الحػػػدٓث كاٖثػػػر ف اٖثٓػػػر،ابػػك ، (2/843)ج بػػف حىبػػػل، فضػػائل الصػػػحابةكا، (10/13)ج
 . (3/401)ج

ٌـ، أبػػك عبػػد هللا: هػػؤرخ ثقػػة، هػػف حفػػاظ 230 -ٌػػػ 168( ابػػف سػػعد)6) ػػرؼ، هػػٚك ٌػػػ( دمحم بػػف سػػعد بػػف هىيػػع الٌز
الحدٓث. كلد فْ البصرة، كسكف بغداد، فتكفْ فٍٓا. كصػحب الكاقػدؼ الهػؤرخ، زهاًىػا، فكتػب لػً، كركػ عىػً، 

ل العدالة، كحدٓثً ٓدؿُّ عمِ كعرؼ بكاتب الكا قدؼ. قاؿ الخطٓب: فْ تاريخ بغداد: دمحم بف سعد عىدىا هف ٌأ
صدقً؛ فإىً ٓتحرػ فْ كثٓر هف ركاياتً. أشٍر كتبً: )طبقات الصحابة( يعرؼ بػ)طبقات ابف سعد(. اىظر: 

 .(3/75)ج الكافْ بالكفيات ، الصفدؼ،(2/369)ج البغدادؼ: الخطٓب، تاريخ بغداد
ػػَل القادسػػيِة(. ابػػف سػػعد،( أ7)  الطبقػػات الكبػػرػ  ف عهػػر ذكػػر ابػػف هسػػعكد فقػػاؿ: )كىٓػػٌف همػػٌْء عمًهػػا آثَػػْرت بػػً ٌأ

 .(2/262)ج
ٌػ( الحافع ا٘هاـ أبػك ٌشػاـ الٍهػداىْ ثػـ الخػارفْ الكػكفْ كالػد الحػافع الكبٓػر دمحم: 199( عبد هللا بف ىهٓر)ت8)

سهاعٓل بف أبْ خالد، كيزيد بػف أبػْ زيػاد، كعبٓػد حدث عف ٌشاـ بف عركة، كاٖعهش، كأشعث بف سكار، ك  ا 
سػحاؽ الككسػج، كأحهػد بػف الفػرات، كالحسػف  هللا ابف عهر، كعدة. كعىً: أحهد، كابف هعػٓف، كابػف الهػدٓىْ، كا 
ًُ يحِٓ بف هعٓف، كغٓػري. ككػاف هػف كبػار أصػحاب الحػدٓث. تػكفْ سػىة تسػع  بف عمْ ابف عفاف، كخمق. كث َق

. اىظػر: البػاجْ، التعػدٓل كالتجػريح لهػف خػرج لػً -رحهػة هللا عميػً  -كثهػاىكف سػىة  كتسػعٓف كهائػة كلػً أربػع
 .(8/26)ج سٓر أعٛـ الىبٛء الذٌبْ،ك ، (2/834)ج البخارؼ فْ الجاهع الصحيح
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َْعَهشِ  ْٖ ٌْبٍ  (1)ا ًُ َسِهعَ  (2)َعْف َزْيِد ْبِف َك اَيةِ َيُقكُؿ ِذِلَؾ، ُِٓريُد: اْبَف َهْسُعكدٍ  (3)ُعَهرَ  َأى  ٍَ   ، َكِفْ الىِّ

  

                                                           

ء، أبػك دمحم، الهمقػب بػاٖعهش: تػابعْ، 148 -ٌػػ 61( سميهاف اٖعهػش)1) ٌػػ( سػميهاف بػف هٍػراف اٖسػدؼ بػالٚك
ٌـ، الككفْ، الحافع. أصمً: هشٍكر. شٓخ ا٘ سٛـ، شٓخ الهقرئٓف كالهحدثٓف، أبك دمحم اٖسدؼ، الكاٌمْ هٚك

ًِ هػػف أعهػػاؿ طبرسػػتاف ٓػػـك قتػػل الحسػػٓف  ػػ كذلػػؾ ٓػػـك  -رضػػْ هللا عىػػً–هػػف ىػػكاحْ الػػّرّؼ. فقٓػػل: كلػػد بقريػػة ُأهِّ
. ركػ عف أىس 61عاشكراء سىة سىة إحدػ كستٓف) ًٛ بف هالػؾ، كعػف عبػد هللا ٌػ(، كقدهكا بً إلِ الككفة طف

كهىشأي ككفاتً فْ الككفة. كاف عالًها بالقرآف كالحدٓث كالفػرائض، ٓػركؼ ىحػك:  -رضْ هللا عىٍها  –بف ُأبْ 
ٌػػػػػػػػػ(: كػػػػػػػػاف رأًسػػػػػػػػا فػػػػػػػػْ العمػػػػػػػػـ الىػػػػػػػػافع، كالعهػػػػػػػػل الصػػػػػػػػالح. كقػػػػػػػػاؿ 748حػػػػػػػػدًٓثا، قػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػذٌبْ)ت 1300

فػْ هجمػػس أحقػر هػىٍـ فػػْ هجمػس اٖعهػػش ٌػػ(: قٓػػل: لػـ ٓػػر السػٛطٓف كالهمػكؾ كاٖغىيػػاء 902السػخاكؼ)ت
 سػػٓر أعػػٛـ الىػػبٛء الػػذٌبْ،ك ، (9/13)ج هػػع شػػدة حاجتػػً كفقػػري. اىظػػر: البغػػدادؼ: الخطٓػػب، تػػاريخ بغػػداد

 .(6/344)ج
ب)ت2) -ٌػ( ا٘هاـ، الحجة، أبك سميهاف الجٍىْ، الككفْ، هخضـر قديـ. ارتحل إلِ لقاء الىبْ 83( زيد بف ٌك

كزيد فْ الطريق. سهع عهر، كعميًّا، كابػف هسػعكد، كأبػا ذر الغفػارؼ، كحذيفػة  -ملسو هيلع هللا ىلص -حبتً، فقبض ، كص-ملسو هيلع هللا ىلص
بف اليهاف، كطائفة. كقرأ القرآف عمػِ ابػف هسػعكد. حػّدث عىػً: حبٓػب بػف أبػْ ثابػت، كعبػد العزيػز بػف رفيػع، 

سػهاعٓل بػف أبػْ خالػد، كآخػركف. تػكفْ بعػد كقعػة الجهػاجـ،  كحصٓف بف عبد الػرحهف، كسػميهاف اٖعهػش، كا 
فػػْ حػػدكد سػػىة ثػػٛث كثهػػاىٓف. قػػاؿ ابػػف سػػعد: شػػٍد هػػع عمػػْ هشػػاٌدي. كغػػزا فػػْ أيػػاـ عهػػر أذربٓجػػاف. كقػػاؿ 
 اٖعهػػػػش: رأٓتػػػػً يصػػػػفر لحٓتػػػػً. كثقػػػػً: ابػػػػف سػػػػعد. اىظػػػػر: ابػػػػف اٖثٓػػػػر، أسػػػػد الغابػػػػة فػػػػْ هعرفػػػػة الصػػػػحابة

 ا٘صػػػػػابة فػػػػػػْ تهٓٓػػػػػز الصػػػػػػحابة ابػػػػػػف حجػػػػػر،ك  (،5/110)ج سػػػػػٓر أعػػػػػػٛـ الىػػػػػبٛء الػػػػػذٌبْ،ك ، (2/377)ج
 .(2/534)ج

ٌػػػػ( ابػػف ىفٓػػل القرشػػْ العػػدكؼ، أبػػك حفػػص: ثػػاىْ الخمفػػاء الراشػػدٓف، كأكؿ هػػف لقػػب بػػأهٓر 23( عهػػر بػػف الخطػػاب)ت3)
الهػػػؤهىٓف، الصػػػحابْ الجمٓػػػل، أسػػػمـ قبػػػل الٍجػػػرة بخهػػػس سػػػىٓف، كشػػػٍد الكقػػػائع. قػػػاؿ ابػػػف هسػػػعكد: هػػػا كىػػػا ىقػػػدر أف 

ٌػػػ( بعٍػػد هىػػً. كفػػْ أياهػػً تػػـ فػػتح 13ة حتػػِ أسػػمـ عهػػر. كبكيػػع بالخٛفػػة ٓػػـك كفػػاة أبػػْ بكر)سػػىة ىصػػمْ عىػػد الكعبػػ
ػػػك أكؿ هػػػف كضػػػع لمعػػػرب التػػػاريخ الٍجػػػرؼ، ككػػػاىكا  الشػػػاـ كالعػػػراؽ، كافتتحػػػت القػػػدس كالهػػػدائف كهصػػػر كالجزيػػػرة. ٌك

كأكؿ هػػػػف دكف الػػػػدكاكيف فػػػػْ  ٓؤرخػػػػكف بالكقػػػػائع. كاتخػػػػذ بٓػػػػت هػػػػاؿ الهسػػػػمهٓف، كأهػػػػر ببىػػػػاء البصػػػػرة كالككفػػػػة فبىٓتػػػػا.
. كلػً كمهػػات كخطػػب كرسػػائل  ا٘سػٛـ، ككػػاف يطػػكؼ فػْ اٖسػػكاؽ هىفػػرًدا. كيقضػْ بػػٓف الىػػاس حٓػث أدركػػً الخصػػـك

حػػدًٓثا. لقبػػً  537غايػػة فػػْ البٛغػػة. ككػػاف ٚ يكػػاد يعػػرض لػػً أهػػر إٚ أىشػػد فيػػً بٓػػت شػػعر. لػػً فػػْ كتػػب الحػػدٓث 
اي بػػػ)أبْ حفػػػص(. ككػػػاف يقضػػْ عمػػػِ عٍػػػد رسػػكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. قتمػػػً أبػػػك لؤلػػؤة فٓػػػركز الفارسػػػْ الىبػػْ ملسو هيلع هللا ىلص بالفػػػاركؽ، ككىػػػ

ك فْ صػٛة الصػبح. كعػاش بعػد الطعىػة ثػٛث ليػاؿ. اىظػر:  )غٛـ الهغٓرة بف شعبة( غٓمة، بخىجر فْ خاصرتً ٌك
 الػػذٌبْ،ك ، (4/137)ج عرفػػة الصػػحابةأسػػد الغابػػة فػػْ ه ابػػف اٖثٓػػر،ك ، (4/195)جتػػاريخ الرسػػل كالهمػػكؾ  ،الطبػػرؼ 

 .(3/253)ج تاريخ ا٘سٛـ
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َِثٓرِ  ْبفِ ِٚ  ْٖ  : (1)ا
ى ي ف ً : ]ك  ل  ُؾ كُعَذْيُقٍا(2)َتْصِغٌٓر َكَقْكِؿ الُحَباِب ْبِف الُهْىِذرِ  ٌُكَ  [ق و  ُمٍا الُهَحك   : )َأَىا ُجَذْٓ

ُب( ً  َكَسَيْأِتْ َها ِفْ  (3)الُهَرج  ل  ـٍ َكَذاٍؿ ُهْعَجَهٍة. ق و  ـٍ. َكالَجاِذُؿ ِبِجي  : َتْصِغُٓر َتْعِظي

م ت  أ ث اف ي[ق و   ع  ار ة  الت ي ج  ج  : الح  ال ي ات  ً : ]و أ ر اد  ب الص  ًُ َقاَؿ َشاِرُح الُهْغِىْ ل  ًِ َتْشِبي ْمَزـُ َعَمْي َٓ :
اِلَياِت: الِحَجاَرُة الُهْحَترِ  َكاُب َأْف َيُككَف الُهَراُد ِبالص  . كَالص  ًِ ِء ِبَىْفِس ْْ ا  (4)َقُة؛ َفَيِصحُّ الش  ًٍ َتْشِبٓ

َثاِفْ،  (5) ْٖ ِبا

                                                           

ٌػػ( الهبػارؾ بػف دمحم بػف دمحم بػف دمحم بػف عبػد 606 -ٌػػ 544( الىٍاية فْ غريب الحػدٓث كاٖثػر، ٚبػف اٖثٓػر)1)
الكػػريـ الشػػٓباىْ الجػػزرؼ، أبػػك السػػعادات، هجػػد الػػدٓف: الهحػػدث المغػػكؼ اٖصػػكلْ. كلػػد كىشػػأ فػػْ جزيػػرة ابػػف 

كاىتقػػل إلػػِ الهكصػػل، فاتصػػل بصػػاحبٍا، فكػػاف هػػف أخصػػائً. كأصػػٓب بػػالىقرس فبطمػػت حركػػة ٓديػػً عهػػر. 
زهً ٌػذا الهػرض إلػِ أف تػكفْ فػْ إحػدػ قػرػ الهكصػل، قٓػل: إف تصػاىيفً كمٍػا، ألفٍػا فػْ زهػف  كرجميً. ٚك

ـ يعٓىكىً بالىسخ كالهراجعة. هػف كتبػً: )الىٍايػة فػْ غريػب الحػد ٓث(، ك)جػاهع هرضً، إهًٛء عمِ طمبتً، ٌك
اٖصكؿ فْ أحادٓث الرسكؿ( جهع فيً بٓف الكتب الستة، ك)ا٘ىصاؼ فْ الجهع بٓف الكشف كالكشاؼ( فػْ 
التفسػػػٓر، ك)الهرصػػػع فػػػْ أبػػػاء كاٖهٍػػػات كالبىػػػات(، ك)الرسػػػائل( هػػػف إىشػػػائً، ك)الشػػػافْ فػػػْ شػػػرح هسػػػىد 

الصػػحابة(، ك)هىػػاؿ الطالػػب، فػػْ الشػػافعْ( فػػْ الحػػدٓث، ك)الهختػػار فػػْ هىاقػػب اٖخيػػار(، ك)تجريػػد أسػػهاء 
شرح طكاؿ الغرائب(، جهع فيػً هػف اٖحادٓػث الطػكاؿ كاٖكسػاط هػا أكثػر ألفاظػً غريػب، كصػىفً بعػد اىتٍائػً 

ػػك أخػػك ابػػف اٖثٓػػر الهػػؤرخ عمػػْ بػػف دمحم عػػز الػػدٓف)ت ٌػػػ(، كابػػف اٖثٓػػر الكاتػػب 630هػػف كتابػػً: )الىٍايػػة(. ٌك
، (5/2268ٌػ(. اىظر: الحهكؼ، هعجـ اٖدبػاء )ج637اء الدٓف)تىصر هللا بف دمحم الجزرؼ، أبك الفتح، ضي

 اٖعػػػػػٛـ لزركمػػػػػْ،كا، (2/274)ج ، كالسػػػػػٓكطْ، بغيػػػػػة الكعػػػػػاة(4/141)ج كفيػػػػػات اٖعيػػػػػاف، ابػػػػػف خمكػػػػػافك 
 .(5/272)ج

، ِهػَف ال20( اْلُحَباُب ْبُف الُهْىِذر)ت2)  ْ : صػحاب ُّْ ـ  الُسػَمِه ُّْ ثُػ شػجعاف الشػعراء، ٌػِ( بػف الجهػكح اٖىصػارؼُّ الخزرجػ
 ُّْ : )ٌػػك صػػاحب الهشػػكرة ٓػػـك بػػدر، أخػػذ الىبػػ ُّْ برأيػػً، كىػػزؿ جبريػػل فقػػاؿ:  يقػػاؿ لػػً )ذك الػػرأؼ( قػػاؿ الثعػػالب

ك الذؼ قاؿ عىػد بيعػة أبػْ بكػر ٓػـك السػقيفة:  "الرأؼ ها قاؿ ُحَباب"، ككاىت لً فْ الجاٌمية آراء هشٍكرة(. ٌك
. تكفْ فْ خٛفة عهر ىحك عشػريف ٌجريػة، كقػد زاد عمػِ أىا جذٓمٍا الهحكؾ كعذيقٍا الهرجب؛ فذٌبت ه ًٛ ث

ا٘صػػابة فػػْ  ابػػف حجػػر،ك ، (288)ص كثهػػار القمػػكب فػػْ الهضػػاؼ كالهىسػػكب الخهسػػٓف. اىظػػر: الثعػػالبْ،
 .(2/163)ج اٖعٛـ لزركمْ،كا، (2/9)ج تهٓٓز الصحابة

ػػُب، كحجٓ (3) ػؾ، كُعػػَذيقٍا الهرج  ُمٍا الُهَحك  ًُ: )أىػػا ُجػػَذْٓ . الُجػػَذْٓل: تصػػغٓر َقْكُلػ ًٛ ٌب(: ذٌػػب ٌػػذا القػكؿ هػػث ػػا الهػأك  ٌر
ػك الىخمػة،  ػُؾ عػكد تتحكػؾ بػً ا٘بػل الجربػِ، كالُعػَذْٓق: تصػغٓر العػذؽ، ٌك ك أصػل الشػجرة، كالُهَحك  الِجْذؿ، ٌك

ُب: الذؼ ُجِعَمْت لً دعاهة تقيً العكاصف. ٓريد أىً الرجل الذؼ يستشفْ الىاس برأيػً كيىصػركىً؛  أؼ: كالُهَرج 
 .(6/94)ج العٓف ِعهاُدٌا كَهْمَجُأٌا. اىظر: الخمٓل،

 .(َفيصيح)( فْ )ؾ(: 4)
 .(لشبٍٍا)( فْ )ـ(: 5)
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 ًّْ ًِ الت ْفَتاَزاِى ًُ ِإَلِ َصَكاِب اؼِ َكَقْد َسَبَق ًُ: َكَصاِلَياٍت: َأْؼ: َأْحَجاٍر َصاِلَياٍت  (1)؛ َفِفْ َشْرِح الَكش  ًُ َها َىصُّ َل
. َكِفْ َشْرحِ  َْ ِّْ  ِبالى اِر َكاْلِحَجاَرِة الِتْ ُتْجَعُل َأَثاِف ِى ِد ِلْمَعْٓ ٌِ كا اِرحُ  (2)الش  ًُ الش  ًُ  َها َُٓكاِفُق َها َقاَل ـُ ِهْى ٍَ َكَها ُيْف

 ًِ ُكَلِ َحْرؼُ  اْلَجَكاُب َعه ا اْعَتَرَض ِب ْٖ ـ  َقاَؿ: َكاْلَكاُؼ ا َْ َصاِلَياٍت ُث ًُ َقاَؿ َأَراَد َأَثاِف ؛ َفِإى 
ًِ / أ39/ؽ َعَمْي

ا ٍَ ا، َك)َها( َهْصَدِري ٌة، َكالت ْقِدُٓر: َكَأَثاِفٓ ٍَ ْٓ ، َكالث اِىَيُة اْسـٌ؛ ِلُدُخكِؿ َحْرِؼ الَجرِّ َعَم َجرٍّ
؛ َأْؼ: َكاْلَهْعَىِ (3)

ا ِحَٓىِئٍذ: ٍَ َئِة َكْضِع ْٓ ٌَ ا؛ َأْؼ: َعَمِ  ٍَ ٌََذا َكَقِد  (4)َكِحَجاَرٌة َأَثاِفْ َصاِلَيٌة َكَأَثاِف ـْ ََٓتَغٓ ْر َعْف َذِلَؾ اْلَكْضِع  َل
َْٖ أغرب الطٓبْ َْثِفَيةِ ؛ َفَقاَؿ: َأْؼ: ُرب  ِىَساٍء َصاِلَياٍت ِبالى اِر َكا ْٖ ف  ِبا ٍُ ٍَ ْثِفَيِة َكَشب 

َْ اْلَحَجُر (5) ، َكٌِ
َخاِف. اىتٍِ.  ٍِف  ِهَف الدُّ ٍِف  َعَمِ اْلَكاُىكِف َكاْسِكَداِد ِثَياِب  اْلَهْىُصكُب ِلْمِقْدِر ِلَدَكاِه

 ٍَ ّـِ اْل ا: َجْهُع ُأْثِفَيٍة، ِبَض ٍَ : ِبَتْشِدِٓد الَياِء، َكَتْخِفيِف ُّْ ََثاِف ْٖ َْ اْلَحَجُر َكا ْهَزِة ِكَكْسِرٌَا، َكُهَثم َثٌة: َكٌِ
ًِ اْلِقْدرُ  ُْٓكَضُع َعَمْي
(6) . 

] ا أ ث اف ي   ٍ ع م ت  ل  ر  إ ذ ا ج  ي ت  ال ق د  ً : ]و أ ث ف  ل  اِلَياُت،  ق و  ًِ الص  َر ِب َٚ َُٓىاِسُب َها ُفسِّ ٌََذا اْٚسِتْعَهاُؿ 
ًُ: َأْثَفُْٓت الِحَجا ـْ َأَرُي َكَلْيَس ِبَبِعٍٓد. َكالُهَىاِسُب َل ، َكَل َْ ًُ َأَثاِف  َرَة ِإَذا َجَعْمَت

  

                                                           

: حاشية الكشاؼ. اىظر: السٓكط1ْ) ِّْ  .(7/219كالزركمْ، اٖعٛـ )ج. (2/294)ج بغية الكعاة ،( لمت ْفَتاَزاِى
 .(1130-4/1129)ج ٌد شركح اٖلفية)الهقاصد الىحكية( فْ شرح شكا ٌػ(، 855العٓىْ)ت( اىظر: 2)
ا(، ٌكذا فْ جهيع الىسخ.3) ٍَ  ( )َكَأْثَفآِ
 ( )عمِ ٌٓئة كضعٍا(، ساقط فْ )ؾ(.4)
 .(277اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 5)
 .(اٖلف)( فْ )ـ(: 6)
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يل[ ض  ع وؿ وأفعل الت ف  ل و اسـ ال ه ف  اع  الباب الرابع عشر: ]األ  هر و اسـ ال ف 
(1) 

  

                                                           

 بالػذكر، ٚك ٌػػ(، 819ٚ( اٖهر، كاسـ الفاعل، كاسـ الهفعكؿ، كأفعل التفضٓل، لـ ٓتعرض لٍا ابف جهاعة)ت1)
بالشػػرح؛ كالسػػبب فػػْ ذلػػؾ: كهػػا جػػاء فػػْ الشػػافية )ص ٚبػػف الحاجػػب: اٖهػػر، كاسػػـ الفاعػػل، كاسػػـ الهفعػػكؿ، 
كأفعػل التفضػػٓل، تقػػدهت. ككهػػا جػاء فػػْ شػػرح الجػػاربردؼ: قكلػً: ]اٖهػػر[: لهػػا كػػاف البحػث عػػف كيفيػػة عهػػل: 

يقصد فػْ )الكافّيػة(؛  –)عمـ الىحك( ذكري ٌىالؾ اٖهر، كاسـ الفاعل، كاسـ الهفعكؿ، كأفعل التفضٓل هتعمًقا بػ
لػػذلؾ، ككػػاف البحػػث عػػف كيفيػػة كضػػعٍا، كصػػيغٍا هتعمًقػػا بصػػيغ الصػػرؼ؛ لككىٍػػا هػػف  -)فٍػػْ فػػْ الىحػػك(

ا ٌىالؾ بالعرض، عّدٌا ٌا ٌىا لػيعمـ أىٍػا هػف )عمػـ الصػرؼ(. اىظػر: ابػف  اٖحكاؿ غٓر ا٘عرابية، كقد ذكٌر
كشػآٌف، هجهكعػة الشػافية  (،1/24جالكافيػة ىظػـ الشػافية )الىيسػارؼ، يف ك الشافية فػْ عمػـ التصػر  الحاجب،

 .  (277)ص
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 الباب الخاهس عشر: الصفة الهشبٍة
  ً ل  ٌ ا(1)ق و  د  ر  ح  ٌَُك َها اْشُتق  ِهْف )ِفْعٍل َٚ  [(2): ]ذ ك  ـَ َعَمِ َهْعَىِ الثُُّبكِت. َك  ِزـٍ( ِلَهٍف َقا

  ً ل  يٍل([؛(3)ق و  م ى )ف ع  ت  ع  اء  ج  ُة ِهْف )َفِعَل( ِباْلَكْسِر.  : ]و  ٍَ َفُة الُهَشب   َأْؼ: الصِّ

                                                           

: ]كحطاـ كىفٓف[. اسـ الفاعل:1) ًِ اسـ هشتق هف الفعل الهبىِ لمهعمـك ٓدؿ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ـز الهتعدؼ. ٛ، هف الفعل الصحيح ال(لاعِ فَ )كزف بيصاغ هىً   :عمِ هف قاـ بالحدث. صكغً هف الثٛثْ

عمِ  (هٍهكز الفاء) ،الهٍهكز :الصحيح السالـ( ففيً بعض التغٓرات )غٓر أها (.كاتب)ك (،خارج) :هثل
 :هثل (،العٓف)أها هٍهكز  .الفاعل (ألف)ك ،الكمهة (فاء)ة تهثل دأف الٍهزة الههدك  ؼ:أ؛ )آكل( :هثاؿ
 )الهضعف(:ك كزف )فاعل(.ب .(قارغ )ك (،سائل) فٛ ٓتغٓر فيً فيقاؿ: (قرأ) :هثل (،الٛـ)كهٍهكز  (،سأؿ)

 ٚ )كثق( هثل: :()الهعتل الهثاؿ عرابية الثٛث.كتظٍر عميً الحركات ا٘، (اد  )رَ  :هىً اسـ الفاعل( د  رَ ) :هثل
أف تككف  ههكف (سائلك)، (بائعك)، (قائل): (باع)ك(، قاؿ) :هثل )اٖجكؼ(، )ياسر(.، ك)كاثق(: تغٓر فيً

، (راـٍ ك)، (فٍ اف) فيقاؿ:؛ يكثر فيً التغٓٓر (:عزاك) ،(رهِك)، (فىِ) )الىاقص( هثل: .(ساؿ) أك (،سأؿ)هف 
(. اسـ الفاعل هف غٓر اعٍ )فَ  عمِ: حتِ فْ حالتْ الرفع كالجر هف دكف )أؿ( كزف اسـ الفاعل (غازٍ ك)

فٍك  (فَ سَ حْ أَ ) :؛ هثلقبل أخر ا هضهكهة ككسر هاكزف هضارعً هع إبداؿ حرؼ الهضارعة هيهً ب الثٛثْ:
هف غٓر  ك)الهعتل(، (فٌ سِ حْ )هُ  الهضارعة هيًها هضهكهة: كزف هضارعً هع إبداؿ حرؼب هف غٓر الثٛثْ:

 لُّ ظَ كفْ الخهاسْ تَ  .ْ(عِ دْ تَ سْ الهُ )، ك(عٍ دْ تَ سْ هُ ) (:استدعِ)ك .ْ(ىِ غْ الهُ )ك (،فٍ غْ هُ )فٍك  (أغىِ) هثل: الثٛثْ:
 هثل: (لٍ اعِ فَ )( عمِ لَ عَ فْ )أَ  ا هفيأتْ سهاعً  همحكظة: ْ الرباعْ تقمب ياء.. كف(ارٌ تَ خْ هُ ) (:اختار): (افً لِ أَ )
كعمِ  ،[22: الحجر﴾ ] َلَكاِقحَ  الرَِّياحَ  َكَأْرَسْمَىا﴿كها فْ قكلً تعالِ: . (يافع) (:أيفع)ك (،حقٚ) (:حَ قَ لْ أَ )

 (.531)ص الىحك كالصرؼ لتهٍٓد فْا ،دمحم رضكافاىظر:  (.بٌ شِ عْ هُ )ك (،عاشب)فٍك ( )أعشب الهثالٓٓف:
، :ٍةالصػػفة الهشػػب (2) تػػدؿ عمػػِ صػػفة تفٓػػد المػػزـك كالػػدكاـ هػػف الفعػػل عمػػِ  اسػػـ هشػػتق هػػف الفعػػل الثٛثػػْ الػػٛـز

ػػػػ (،حَ رِ َفػػػػ) هثػػػػل:، (لَ ِعػػػػ)فَ : أك عمػػػػِ كزف  (ـَ رُ َكػػػػ) :هثػػػػل، (لَ ُعػػػػكزف)فَ  ٛ  أه   (جَ رَ َخػػػػ) :هثػػػػل، (لَ َعػػػػ)فَ  كزف  عمػػػػِ زـُ ا الػػػػ
،هال هػػف (اسػػـ الفاعػػل)ك (،عػػلااسػػـ ف) فالكصػػف هىػػً: كاسػػـ الفاعػػل . هػػف الػػٛـزة كالصػػفة الهشػػب تعػػدؼ كالػػٛـز

ىصػػف دمحمًا  . ٚ(دمحم كاتػػب) :هثػػل الثبػػكت كالػػدكاـ. تػػدؿ عمػػِ ة(الصػػفة الهشػػبٍ)ٓػػدؿ عمػػِ التجػػدد كالحػػدكث، ك
شػػفقة طبػػع دائػػـ الفبىػػً(: اا)دمحم شػػفكؽ بأّهػػ ،حػػدث هػػرة كاحػػدة (الكتابػػة)بالكتابػػة إٚ حػػٓف يكتػػب بالفعػػل الحػػدث. ك

ذا ،بػػتاكث . هثػػل )دمحم يشػػتغل صػػفة هشػػبٍة ْفٍػػ ةدائهػػ )اسػػـ الفاعػػل( صػػفة أراد لػػيس بالضػػركة حدكثػػً أف. كا 
 :(لٌ ْعػػػفُ ك) (.بٌ عْ َصػػػ(، ك)لٌ ٍْ َسػػػ(: )لٌ ْعػػػفَ هثػػػل: ) ثٛثيػػػة سػػػاكىة الكسػػػط. ة: شػػػبٍالهصػػػفة بػػػكزارة التعمػػػيـ(. أكزاف ال

 :(لٌ َعػ)فَ  :هثػل الثٛثيػة الهحركػة العػٓف ةٍب. الصػفة الهشػ(كٌ ْمػخِ (، ك)رٌ فْ ِصػك)(، حٌ مْ هِ ) :(لٌ عْ فِ ك) .(ر  حُ ك) (،بٌ مْ ُص )
ػػػػا (.عٌ ذَ َجػػػػ(، ك)فٌ َسػػػػحَ (، ك)لٌ َطػػػػبَ )  (،ٓػػػػلٌ خِ بَ ك) (،يـٌ رِ َكػػػػ: هثػػػػل: ))فعٓػػػػل( :هػػػػد الصػػػػيغ الرباعيػػػػة التػػػػِ قبػػػػل آخٌر
 :(اؿٌ َعػػفُ ك) (.افٌ َصػحَ ك) (،افٌ َبػجَ ) هثػل: :(اؿٌ َعػفَ ك) (.كحٌ ُهػطَ ك) (،كبٌ رُ َطػك) (،كؿٌ ُجػ(: هثػل: )خَ كؿٌ ُعػفَ ك) (.يػزٌ زِ عَ ك)

ػػػػا ألػػػػف كىػػػػكف زائػػػػدتاف: (.اـٌ َهػػػػٌُ ك) (،اعٌ جَ ُشػػػػهثػػػػل: ) ػػػػحَ ك) (،آفٌ ْهػػػػظَ هثػػػػل: ) (،فٌ َٛ ْعػػػػفَ ) الصػػػػيغ التػػػػِ آخٌر  .(افٌ رَ ْٓ
(، جُ رَ ْعػأَ ك)، (رُ َهػحْ أَ ) هثػل: ،الصيغ التِ أكلٍػا ٌهػزة زائػدة (.ػ رَ ْٓ حَ : افٌ رَ ْٓ حَ )ك (،ػَأهْ ظَ  :فٌ آهْ ظَ : )ِ(مَ عْ )فَ : كهؤىثً

ٌِ َطػ) هثػل: الصيغ الهحكلة عػف اسػـ الفاعػل:(. اءُ جَ رْ عَ ك)، (اءُ قَ هْ حَ ك) ،(اءُ رَ هْ حَ (، ك)ءُ َٛ عْ فَ ) :، هؤىثً(قُ هَ حْ أَ ك)  رُ ا
ػػػ عُ ِسػػػت  هُ (، ك)ِب ْمػػػالقَ  ػػػهُ  ،اؿِ َصػػػالخِ  كدُ ُهػػػحْ هَ ) :هثػػػل ،. الصػػػيغ الهحكلػػػة عػػػف اسػػػـ الهفعػػػكؿ(رِ دْ الص   . (اعِ َبػػػالطِّ  بُّ ذَ ٍَ

 .(278شآٌف، هجهكعة الشافية )ص(، ك 546)ص لتهٍٓد فْ الىحك كالصرؼا ،دمحم رضكاف اىظر:
 .(279اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
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ر  الب ي وت   ف  : إ ف  أ ص  يث  د  ف ي ال ح  ً  ]و  ل  ر ي [ (1)ق و  َِثٓرِ  إ ل ى آخ  ْٖ ًُ اْبُف ا اَيةِ  َساَق ٍَ ِفْ الىِّ
َذا  (2)  ٍَ ِب

 ُّْ َبَراِى ًُ الط  ( َكَأْخَرَج ٌََذا اْلُقَرآُف َهَأُدَبُة ِبَسَىٍد َصِحيٍح َعِف اْبِف َهْسُعكدٍ  (3)ِفْ اْلَكِبٓرِ  الم ْفِع ِبُدكِف )ِإف  ، َقاَؿ: "
ًئا َفْمَيْفَعْل؛ َفْإف  َأْصَفَر الُبُٓكتِ  -َتَعاَلِ –هللِا  ًُ َشْٓ ـَ ِهْى ًِ  َفَهِف اْسَتَطاَع َأْف َيْعَم ِر ال ِذؼ َلْيَس ِفي ِهَف اْلَخْٓ

ٌء ِهْف ِكَتاِب هللِا  ْْ  .(4)"–َتَعاَلِ –َش

  ً ل  ا[؛(5)ق و   ٍ ى  ه  ِّْ  : ]و  ْل َُ َْلَكاِف َكاْلُعُٓكِب َكاْلِح ْٖ َأْؼ: ِهَف ا
(6) . 

  ً ل  [(7)ق و   ً ا ف ي ت غ ى و  ـ  اس   ٍ ى  ِهٓ : ]ف إ  ْف َكاَف َأْبَعَد.  رُ الض  ِف الَهاِضْ، ِكا  ( اْلَهْفُتكُح َعْٓ ًِ  ِفْ )ِفي
  

                                                           

( عف أبْ اٖحكص، عف عبد هللا قاؿ: "إف أصفر البٓكت بٓت ليس فيً هػف كتػاب هللا شػْء، فػاقرءكا القػرآف، 1)
ـ، كهػيـ".  فإىكـ تؤجركف عميً بكل حرؼ عشر حسىات، أها إىْ ٚ أقػكؿ  لحػاكـ،االػـ، كلكىػْ أقػكؿ ألػف، ٚك

 . (1/755)ج الهستدرؾ عمِ الصحيحٓف
ِ(، ابػػف اٖثٓػػر،2) ػػْفر ِهػػْف ِكتَػػاِب ّللا  ػػُت الصِّ ْٓ ػػر الَب الىٍايػػة فػػْ غريػػب الحػػدٓث  ( اْلَحػػِدُٓث: )َأْصػػَفُر الُبٓػػكت ِهػػَف الَخْٓ

 .(3/36)ج كاٖثر
أٓكب بف هطٓر المخهْ الشاهْ، أبك القاسـ: هػف كبػار الهحػدثٓف.  ٌػ( سميهاف بف أحهد بف360( الط َبراىْ)ت3)

لٍٓا ىسبتً. كلد بعكا، كرحل إلػِ الحجػاز كالػيهف كهصػر كالعػراؽ كفػارس كالجزيػرة،  أصمً هف طبرية الشاـ، كا 
كتػػكفْ بأصػػبٍاف. لػػً ثٛثػػة )هعػػاجـ( فػػْ الحػػدٓث، هىٍػػا )الهعجػػـ الصػػغٓر( رتػػب فيػػً أسػػهاء الهشػػآخ عمػػِ 

الهعجػـ الكبٓػر، ، ً كتب فْ )التفسٓر(، ك)اٖكائل(، ك)دٚئل الىبكة( كغٓر ذلػؾ. اىظػر: الطبراىػْالحركؼ. كل
كفيػات ، ابػف خمكػافك ، (4/39)ج إكهػاؿ ا٘كهػاؿ ابف ىقطػة،ك ، (21/91)ج البغدادؼ: الخطٓب، تاريخ بغدادك 

 .(2/407)ج اٖعياف
عكد: "إف ٌػػذا القػػرآف هأدبػػة هللا، فهػػف ( عػػف هعهػػر، عػػف أبػػْ إسػػحاؽ، عػػف أبػػْ اٖحػػكص قػػاؿ: قػػاؿ ابػػف هسػػ4)

 –اسػػتطاع أف ٓػػتعمـ هىػػً شػػًٓئا فميفعػػل، فػػإف  أصػػفر البٓػػكت هػػف الخٓػػر البٓػػت الػػذؼ لػػيس فيػػً هػػف كتػػاب هللا 
ف  -تعػػالِ ف  البٓػػت الػػذؼ لػػيس فيػػً هػػف كتػػاب هللا شػػْء خػػرب كخػػراب البٓػػت الػػذؼ ٚ عػػاهر لػػً، كا  شػػْء، كا 

 .  (3/368)ج بقرة تقرأ فيً". الصىعاىْ، هصىف الصىعاىْالشيطاف ٓخرج هف البٓت يسهع سكرة ال
 .(280اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 5)
ّْ جهػع الَحْمػ6) ػَفُة. الُحِمػػ ػكَرُة كالصِّ َْ الِخْمَقػُة كالصُّ ػػ ِْ ِبَكْسػِر الَحػاِء، كُرب َهػػا ُضػه ْت: َجْهػُع ِحْمَيػٍة: كٌِ ْ، ىحػػك: ( كالِحْمػ

ًُ ُخػكاٌر﴾ ]اٖعػراؼ:ثُػِدّؼ، َكثَػْدؼ، قػاؿ تعػالِ:  ًٛ َجَسػدًا َلػ ـْ ِعْجػ ٍِ الهفػردات فػْ  اٖصػفٍاىْ، .[148﴿ِهػْف ُحِمػِّٓ
 (.9/152، كالزبٓدؼ، تاج العركس )جابف جهاعةكها ذكر ، ك (254)ص غريب القرآف

 .(281اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 7)



428 
 

] ه يع  يء  ه ف  ال ج  ً : ]ي ج  ل  ق و 
ًُ َجاَء ِهْف )َفَعَل( ِفْ ُبْغَيِة الط اِلبِ  (1) ـْ َىْعَمْه َل

ًُ: َكَيِجُْء (2) ؛ فَقْكُل
ِر ُهْرضْ ـٍ َغْٓ َٛ ف( ِهْف َك َٛ َها َعَمِ )َفْع ٌِ اىتٍِ. َكُيَؤيُِّدُي  (3)ِهَف اْلَجِهيِع ِبَهْعَىِ: اْلُجكِع َكاْلَعَطِش َكِضدِّ

َباِئِع، َكاْقِتَصارُ  َْفَعاِؿ الط  اِرحِ   (4)الُهَصىِّفِ  َها َهر  َأف  )َفُعَل( ِٖ ًُ.   (5) َكالش  َخَريِف ُدكَى ْٕ  َعَمِ الت ْهِثِٓل ِل

                                                           

ػػا فيػػً هعىػػِ )الجػػكع كالعطػػش(،  ( كقػػد تجػػْء الصػػفة الهشػػبٍة هػػف الجهيػػع؛ أؼ: هػػف )َفَعػػَل كَفِعػػلَ 1) كَفُعػػَل( ِهه 
كضػّدٌها، عمػػِ )َفْعػػٛف(، ىحػك: )جػػاع ٓجػػكع(؛ فٍػك )َجْكعػػاف(، ك)َعِطػػش َيْعطػش(؛ فٍػػك )َعْطشػػاف(، ك)َشػػِبع 

)ٓػركؼ(؛ فٍػك )َري ػػاف(. ركػف الػدٓف اٚسػتراباذؼ، شػػرح  -بالكسػر -يشػبع(؛ فٍػك )َشػْبعاف(، ك)َرِكؼ( هػف الهػػاء 
 .(1/289الشافية )ج

( كعػػف ركػػف الػػدٓف ا٘سػػتراباذؼ: )قػػد تجػػْء لغٓػػر هػػا ذكرىػػا، ىحػػك: )َخػػَزػ َْٓخػػَزػ ِخْزيػػا(؛ فٍػػك )َخْزيػػاف(. ركػػف 2)
 .(1/290الدٓف، شرح الشافية )ج

 ( )ُهْرضْ( ٌكذا فْ جهيع الىسخ.3)
 ككأىً اختصار عف )الهصىف(. .(الهص)( فْ )ط(: 4)
 ٌػ(.746( الجاربردؼ)ت5)
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ر  (1)السادس عشر الباب د   : اله ص 
ق اؿ  
ىّ ف   (2) ر ي [اله ص  ر  إ ل ى آخ  د  َْصِل اْسـٌ ِلْمَهْكِضِع الِذؼ َيْصُدرُ  : ]اله ص  ْٖ  (3)الَهْصَدُر ِفْ ا

كَ  ٍُ ِبَل ِإَذا اْىَصَرَفْت َعْف الَهاِء ُرِكَيْت ُصُدكُرٌَا َف ِ٘ َف  ا َْ ِبَذِلَؾ؛ ِٖ ِبُل. ِقَٓل: ِإى َها ُسهِّ ِ٘ ًُ ا )َهْفَعٌل( ِهَف  َعْى
ـِ كَ  ْرِب، َكالِقَيا ٌَُك )ِفْعُل الَفاِعِل( كػ)الض  ًُ َأِئه ُة اْلَعَرِبي ِة ِإَلِ اْلَحَدِث الِذؼ  ـ  َىَقَم  (4)الُقُعكِد( َفَسه ْكيُ الَهْصَدِر ُث

 ًُ ا، َكَتْسِهَُٓت ٍَ َك َهْكُضكُع ُصُدكِرٌَا ِب ٍُ ًُ َف َْفَعاِؿ َصاِدَرٌة َعْى ْٖ َف  ِهْثَل ا ًُ  َهْصَدًرا؛ ِٖ ِبَذِلَؾ  َُٓدؿُّ َعَمِ َأى 
ًُ، َكَلْك َكاَف ُهْشَتقًّا ِهَف الِفْعِل ُيسه ِ َصاِدًرا، كُيَسه ِ الِفْعُل َهْصَدًرا،(5)َقْبلَ  ًُ ُهْشَتق  ِهْى ـْ  : )الِفْعِل( كَأى  َكَل

َٖجْ  َْٖسَهاِء ا ٌََذا. َكَله ا َكاَىِت الَهَصاِدُر ِهْف ُجْهَمِة ا ا َيُقْل َأَحٌد  ٍَ َعَبِت اْلَعَرُب ِب َٛ ُٖكَلِ َت َىاِس، َكالى ِكَراِت ا
ا ٍَ ًٛ كَطاِئًرا َكَأْهَثاَل ًٛ َكَفَرًسا َكَجَه ْىَساًىا َكَرُج َْٖجَىاِس َكَها َأف  َحََٓكاًىا َكاِ  ا َساِئَر ا ٍَ ُعِب َٛ ِهَف الى ِكَراِت  َكَت

ُر َساِلَكةٍ  َىٌة َكُهْضَطِرَبٌة َغْٓ ا َهْكُقكٌؼ َعَمِ  اٖكَلِ ُهَتَبآِ ٍَ ًِ َكَكَها َىُقكُؿ: ِفٓ ٍج َكاِحٍد َكَٚ ُيَقاُس َعَمْي ٍْ ِفْ َى
ا  ٍَ َى  َهاِع َكالى ْقِل، َكَذِلَؾ َىُقكُؿ ِفْ الَهَصاِدِر: ِٖ ًُ الهثل َٚ َيط ِرُد َكَٚ  -َأْيًضا–الس  َيِغ َفَتَفاُكُت ُهْخَتِمَفُة الصِّ

ُر ُهَعم ٍل ِبِعم ٍة، َكَٚ َهِقيٍس َيْأُخُذ َعَمِ َسَىٍف، َكَٚ يَ  َْ ِفْ الَغاِلِب َأْهُرٌَا َهْسُهكَعٌة َغْٓ
ٌِ ْسَتِقرُّ َعَمِ َطِريَقٍة َبْل 

 .(6)ِبِقَياٍس ِهَف الَهْىِفْ

                                                           

 .(282ة الشافية )صاىظر: شآٌف، هجهكع( 1)
: ]كضبطً أف ىقكؿ إلِ آخري[. 2) ًِ  ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ـْ َكهف َقَرَأ: ﴿َحت ػِ ُيْصػِدَر [23اْلَقَصص [﴿َحت ِ َيْصُدَر الرَِّعاُء﴾  :-َتَعاَلِ-( ِفْ َقْكلً 3) ٍِ ؛ َأؼ: َْٓرِجُعكا هف َسْقِٓ

ػػـ؛ َفحػػذؼ الهفعػػكَؿ. كحػػذُؼ اْلَهْفُعػػكؿ كثٓػػر ِفػػْ الت ْىِزيػػل. ابػػف الرَِّعػػاُء﴾ َأَراَد َحت ػػِ ُيْصػػِدُركا َهكاشػػَٓ  ٌِ ـْ هػػف ِكْرِد ٍُ
 .(2/459سٓدي، الهخصص )ج

 .(283اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
  .(قٓل)( فْ )ؾ(، ك)ط(: 5)
. أّهػا  (6) ّْ ًُ ُلغػكؼ  أكثػر هىػً اصػطٛح عبػد القػاٌر د: ( عىػ)الهصػدرتعريٌف شاٍؼ لمهصدر هف ابػف جهاعػَة لكى ػ

أبىيػػػة الهصػػػدر ك  ."ا كاسػػػـ هعىػػػِىً اا كحػػػدثيسػػػهِ حػػػدثً  غٓػػػر، ٚك عمػػػِ الحػػػدث ٚ دؿ   هػػػا" :ٌػػػػ(471)ْالجرجػػػاى
)اثىػػٓف(، كزاد ابػػف الحاجػػب  إلػػِ أربعػػة كثٛثػػٓف بىػػاء أك ْذكػػر سػػٓبكيً أىٍػػا ترتقػػ ،رةٓػػف الهجػػرد كثهػػالثٛثػػْ 

يػػة()ك (،)بغايػػة عمٍٓػا بىػػاءٓف  ٍػػك هػػاف (:اسػػـ الهصػػدرأّهػػا ) قياسػػية.ف ر غٓػػر الثٛثيػػة:أبىيػػة الهصػػاد. أّهػػا كرٌا
ًٛ  ؛كاىػت فػْ فعمػً دكف تعػكيض ْكىقػص هىػً بعػض الحػركؼ التػ ،الهصدر فْ الدٚلة ؼ يساك  اٖفعػاؿ  :فهػث
ا عمػِ كزف:ف (أعطِ)، ك(أىفق)، ك(أكـر)ك (،أخرج) )أفعل( هثل:: عمِ كزف  ْالت  فتقػكؿ:؛ )إفعػاؿ( هصادٌر
ا عمػػػِ كزف  (أجػػػاب)ك (،أقػػػاـ) ككػػػذلؾ: (.إعطػػػاء)ك ،(إىفػػػاؽ)ك(، إكػػػراـ)ك ،(إخػػراج)  :فتقػػػكؿ (؛إفالػػػة)هصػػػدٌر
كبعبػػارة أخػػرػ ىجػػد أف هصػػادر غٓػػر الثٛثػػْ  .كتعػػكيض تػػاء التأىٓػػث عىٍػػا ،بحػػذؼ عٓىػػً (إقاهػػة)ك (،إجابػػة)

)اسػػـ  َْ هِّ كلٍػػا كزف خػػاص فهتػػِ خػػرج الهصػػدر عػػف ٌػػذا الػػكزف بسػػبب ىقصػػاف بعػػض الحػػركؼ ُسػػ ،قياسػػية
(، إعطػػػػاءً (: )عطػػػػِ)أ  -1 كذلػػػػؾ هثػػػػل: -اأيًضػػػػ-هػػػػاىع أف يكػػػػكف لمفعػػػػل هػػػػع ذلػػػػؾ هصػػػػدر  ٚك .الهصػػػػدر(

ًٛ ِبػػػػػقْ تَ (: )لَ ب ػػػػػقَ ) -2 (.عطػػػػػاءً ك)  =(،ةً رَ اَشػػػػػعَ هُ (: )رَ اَشػػػػػعَ ) -4 (.ةً َقػػػػػفَ ىَ (، ك)ااًقػػػػػفَ ىْ إِ (: )قَ َفػػػػػىْ أَ ) -3 (.ةً َمػػػػػبْ قُ (، ك)ي
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: ً ل  ر ي [(1) /ب39/ؽ ق و  ً  أ ف  ى ق وؿ  إ ل ى آخ  ط  ب  ض  ْبِط َأْف َىُقكَؿ: )الِفْعُل  ]و  ٌََذا الض  َتْمِخيُص 
ًدا َعِف ِزَياَدٍة، َكِهزيٌد ِفيًِ ال ُّْ الُهَجر ُد( َيُككُف َهْصَدُرُي َساِكَف )الَعِْٓف(، ُهَثم َث )الَفاِء(، ُهَجر  َتاُء  ثُِّٛث

ِف( ِبُدكِف ِزَياَدٍة َكػ)َطَمٍب( َؾ )الَعْٓ ا، َأْك َأِلٌف َكُىكٌف، َكَيُككُف ُهَتَحرِّ ٍَ الت ْأِىِٓث، َأْك َأِلُف
ٍق( ِبَفْتِح ، َك)َخىِ (2)

ًِ َأِلٌف َكُىكٌف كػ)َىَزَكاٍف( ِهْف )َىَزا الَفْحُل(: (3)الُهْعَجَهِة، َكَكْسِر الىُّكِف، َك)ِصْفٍر( ٌُدًػ(، َكَهِزيًدا ِفي ، َك)
)َْٓىُزك(، َكَتاُء الت أِىِٓث كػ)َغَمَبةٍ 
ٌَاٍب( َك)ِصَراؼٍ  (4) َْ )َأِلٌف( كػ)َذ

ٌِ ٌة،   (6))َصَرَفتِ  ( ِهفْ (5)َكَسِرَقٍة(، َكَهد 
َْ َهَع الت اِء كػ)َزٌَاَدٍة(، َك)ِدَراَيٍة(، َك)ُبَغا

ٌِ ِت الَفْحَل، َك)ُسَؤاٍؿ(، َأْك  ٍَ ٌَُها الَكْمَبُة( ِباْلَفْتِح ِإَذا اْشَت َيٍة(، َأْك 
َْ َهَع الت ا

ٌِ َْ َكاٌك كػ)ُدُخكٍؿ(، َك)َقُبكٍؿ(، َأْك 
ٌِ ٍة،  يٍة( َأْك َهد  ٌِ كَبٍة( ِهْف َهَع َياٍء كػ)َكَرا ٍُ ِء كػ)ُص

ٌَابِ  َِ ّـِ َكالَكْسرِ  (7)ُص ْعِر ِبالض  ـَ َهْعَىايُ (8)الش  ، َكَتَقد 
ٌَُك َضْرٌب ِهْف (9) َْ َياٌء كػ)َكِجٍٓف(، َك

ٌِ ٍة،  ، َأْك َهد 
َْ َهَع الت اِء كػ)َهْسَعاٍة(

ٌِ ـٍ كػ)َهْدَخٍل(، َك)َهْرَجٍع(، َأْك  ـِ َسِْٓر اِ٘بِل َكالَخِْٓل، َأْك ِهي ، َك)َهْحِهَدٍة(؛ ِبَكْسِر الِهي

                                                                                                                                                                     

ػػكَ تَ ) -5 (.ةً رَ ْشػػعِ ك)= ػػكَ تَ (: )أَ ض  ػػزَ ) -6 (.اكءً ُضػػكُ (، ك)اؤً ضُّ (، ةً يَ مِ ْصػػتَ (: )ِم  َصػػ) -7 (.اةً َكػػزَ (، ك)ةً َيػػكِ زْ تَ (: )ِك 
الكتػاب  سػٓبكيً،اىظػر:  هفعكؿ بػً. (اـَ رَ الكِ  ؾَ تِ رَ شْ عِ بِ ) يعهل الهصدر هثل: يعهل اسـ الهصدر كها (.ةً َٛ َص ك)
عمػـ  شػرحاف عمػِ هػراح اٖركاح فػْ ،دىقكزك  ،(52)صالهفتاح الصرؼ  ،عبد القاٌر :الجرجاىْك  ،(4/6)ج

 (.561)ص التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ ،رضكاف دمحم، ك (14)صالصرؼ 
ـ الهصػػىف السػػهاعْ، 746( ىػػصُّ الجػػاربردؼ)ت1) ٌػػػ(: )بعػػض أبىيػػة الهصػػدر قياسػػْ، كبعضػػٍا سػػهاعْ، كقػػد 

ًُ أْف ىقكؿ: عٓىً إها ساكف أك هتحرؾ...  َكَضْبُط
ٌَػػدَ 2) ٌُػػًدػ( ِهػػْف: ) (. )َىػػَزَكاف( ِهػػْف: )َىػػزا الَفْحػػُل: َْٓىػػزك(. )َسػػِرَقٌة( ِهػػْف: ( )َطَمػػٌب( ِهػػْف: )َطَمػػَب َيْطُمػػُب(. ) ًِ ِديػػ ٍْ اُي: َٓ

ػػَد: َْٓزٌَػػُد(. ٌَُب(. )ُسػػؤاٌؿ( ِهػػْف: )َسػػَأَؿ: َيْسػػَأُؿ(. )َزٌَػػاَدٌة( ِهػػْف: )َزٌِ ٌَػػَب: ٓػػذ ٌَػػاٌب( ِهػػْف: )َذ  )َسػػِرَؽ: يْسػػِرُؽ(. )َذ
ُب كا ٍَ ػػػ بة: لػػػَكف حهػػػرة فػػػْ َشػػػَعر الػػػرأِس كالمِّحيػػػة إذا كػػػاف فػػػْ )ِدَراَيػػػٌة( ِهػػػْف: )َدَرػ: َٓػػػْدِرؼ(. صػػػٍب: الص  ٍْ ػػػ لصُّ

ػٍابّية أيضػًا ىعػػٌت  باُء كُصػػٍابي ٌة. كالصُّ ٍْ ، كىاقػٌة َصػ  ْ الظػاٌر ُحهػرة كفػْ البػػاطف سػكاد. كبعٓػٌر َأْصػػٍب كُصػٍاب
ِجػػٌع( ِهػػْف: )َرَجػػَع: َْٓرِجػػع. لمجػػراد. )َكِجٓػػٌف( ِهػػْف: )َكَجػػف البعٓػػُر: َِٓجػػُف(. )َهػػْدَخٌل( ِهػػْف: )َدَخػػَل: َٓػػْدُخُل(. )َهرْ 

َْء( إذا طمبً: )ُبغايػًة(.  )َهْسَعاٌة( ِهْف: )َسَعِ: َيْسَعِ(. )َهْحَهَدٌة( ِهْف: )َحِهَد: )َيْحَهُد(. )ُبَغاَيٌة( ِهْف: )َبَغِ الش 
َيػػًة(. اىظػػر: الخمٓػل ٌِ ٌَػًة كَكَرا َيػٌة( ِهػػْف: )َكػِرَي: َيْكػػَرُي(: )َكَرا ٌِ ، ركػف الػػدٓف اٚسػػتراباذؼ، (3/413جالعػػٓف، ) ،)َكَرا

 .(1/291الشافية )جشرح 
( عمػػِ )ِفْعػػٍل(، َىْحػػك: )َصػػِفَر: يْصػػِفُر(؛ فٍػػك )ِصػػْفٌر(. كعمػػِ ركايػػة: )َصػػَغٌر( ِهػػْف: )َصػػِغَر الرجػػُل(، بالكسػػر: 3)

 .(291-1/288)َيْصَغُر(. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج
 . (َغاَيةٍ )( فْ )ؾ(: 4)
 . (كِصَكاؼٍ )( فْ )ؾ(: 5)
 .(صكفت)( فْ )ؾ(: 6)
بِ )( فْ )ـ(: 7) ٍْ  .(َص
 .(284اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
ُف 9) ًُ: ]ثـ  َأَشاَر الُهَصىِّ ػْعُر(: اْحَهػر   -َأْيًضا –إلِ آِخِرِي[ جاء  -رحهً هللا -( َقْكُل َب الش  َِ ًُ ّـِ كالَكْسِر: )َصػ ِبالض 

ًُ أْسَكُد. ُرُي، كَباِطُى ٌِ  َظا
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َْ َها َعَدا )ُبَغاَيًة(،  (3)، َكَقْد َذَكَر ِسَٓبَكْيً(2)َفِتْمَؾ َأْرَبَعٌة َكَثُٛثكَف ِبَىاءً  (1)الث اِىيةِ  ِثَٓف، َكٌِ َٛ ا اْثَىِْٓف َكَث ٍَ ِهْى
يًة(، كَ  ٌِ َِ ِفْ َك)َكَرا ٍِٓلِ ٌِ ِريفُ  (4)الت ْس ِرِي َأْبِىَيٌة َكِثَٓرٌة ُأْخَرػ َبْل َقاَؿ الش  َزاَد  (6): ِإف  اْبَف الَقط اعِ (5)َكَغْٓ
ىّ ف  َعَمِ َها َذَكَرُي   َكِسِتَٓف ِبَىاًء.  (7)كاحًدا اله ص 
  ً ل  : ]إ ال  أ ف  الغ ال ب  (8)ق و 

ًُ اْبفُ  [(9) ًُ الَغاِلُب َجَعَم ٌَُك (10)َهاِلؾٍ  َها َقاَؿ: ِإى  ُرُي َهِقيًسا، َك ، َكَغْٓ
ٌَُب ِسَٓبَكْيً  ، (11)َهْذ

                                                           

 الهيـ الثاىية(، ساقط فْ )ط(. ( )بكسر 1)
( لمهصػػػدر. هصػػػدر الثٛثػػػْ الهجػػػرد سػػػهاعْ، ٚ ضػػػبط لػػػً، ٚك ترتقػػػْ أكزاىػػػً إلػػػِ عػػػدد هعػػػٓف عىػػػد جهيػػػع 2)

الصػػرفٓٓف إٚ عىػػد سػػٓبكيً؛ فػػإّف هػػػا ذكػػري ىػػكع هػػف الضػػبط، قٓػػػل: إف الهصػػادر الثٛثيػػة عىػػد سػػٓبكيً أربعػػػة 
ية(، ل كف تركٍها الهصىف؛ لقمتٍها، ككجً الضبط أف الهصدر عٓىً إّها كثٛثكف باًبا الهذككرة، ك)بغاية ككرٌا

ساكف أك هتحرؾ، كالساكف إّها أْف ٚ ٓزاد فيً شػٌْء، أك ُٓػزاد تػاُء التأىٓػث، أك ألػُف التأىٓػث، أك اٖلػُف كالىػكُف 
ًُ... اىظػر: شػرحاف  ،دىقػكز الهشبٍتاف بٍهػا، كعمػِ التقػادٓر اٖربعػة إّهػا هفتػكُح الفػاِء، أك هكسػكُرُي أك هضػهكُه

 .(14)صعمِ هراح اٖركاح فْ عمـ الصرؼ 
   (.4/6الكتاب )ج سٓبكيً، (3)
 .(2/468)ج التسٍٓل، شرح ابف هالؾ (4)
 .(1/292ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (5)
ٌػ( عمْ بف جعفر بف عمْ السعدؼ، أبك القاسػـ، الهعػركؼ بػابف القطػاع: عػالـ 515 -ٌػ 433( ابف القطاع)6)

المغة. هف أبىاء اٖغالبة السعدٓٓف أصحاب الهغرب. كلػد فػْ صػقمية. كلهػا احتمٍػا الفػرىج اىتقػل إلػِ باٖدب ك 
هصػػر، فأقػػاـ يعمػػـ كلػػد اٖفضػػل الجهػػالْ. كتػػكفْ بالقػػاٌرة. لػػً تصػػاىٓف، هىٍػػا: )كتػػاب اٖفعػػاؿ(، فػػْ المغػػة، 

: صػقمية، ك)لهػح الهمػح( جهػع ك)أبىية اٖسهاء(، ك)الدرة الخطٓرة فػْ الهختػار هػف شػعر شػعراء الجزيػرة(؛ أؼ
فيػػً طائفػػة هػػف شػػعر اٖىدلسػػٓٓف، ك)العػػركض البػػارع(، ك)الشػػافْ فػػْ القػػكافْ(، ك)أبيػػات الهعايػػاة(، ك)فرائػػد 

 كفيػػػػػات اٖعيػػػػػاف، ، ابػػػػػف خمكػػػػاف(3/347)جإىبػػػػاي الػػػػػركاة  ،الشػػػػذكر كقٛئػػػػػد الىحػػػػكر( أدب. اىظػػػػػر: القفطػػػػػْ
 .(4/269كالزركمْ، اٖعٛـ )ج، (4/325)ج سٓر أعٛـ الىبٛء ،الذٌبْك ، (3/322)ج

 ( فْ جهيع الىسخ: )إحدػ(، كالصكاب: )كاحًدا(.7)
 .(286اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
ؼ، َىْحػػَك: )َضػػَرَب( عَ 9) ِزـِ، َىْحػػك: )َرَكػػَع( َعَمػػِ )ُرُكػػكع(، َكِفػػْ الُهَتَعػػدِّ  ٛ ٚ  أف  اْلَغاِلػػَب فػػْ )َفَعػػَل( الػػ َمػػِ ( قكلػػً: إ

ػػػػا، َىْحػػػػَك: )َكتَػػػػَب( عمػػػِ )ِكتابػػػػة( كفػػػػْ اٚضػػػػطرابات، َىْحػػػػك: )َخَفػػػػق( َعَمػػػػِ  )َضػػػْرٍب(، ٌَ ػػػػَىاِئِع، َكَىْحِك َكِفػػػػْ الص 
َْٖصَكاِت، َىْحك: )َصَرخ( َعَمِ )ُصراخ(. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج  .(1/293)َخَفقاف(، َكِفْ ا

 ( قاؿ ابف هالؾ فْ ألفٓتً:10)
اَفْعٌل ِقَياُس َهْصَدِر اْلُهَعد   ََٛثٍة َكَرد  َردًّ  ػ ... ِهْف ِذْؼ َث

ًُ َفَعْل ... َكَفَرٍح َكَكَجًكػ َكَكَشَملْ  ِزـُ َباُب  ٛ  َكَفِعَل ال
 كَفَعَل الٛـز هثل قعدا ... لً ُفُعكؿ باطراد، كغدا

... أك َفَعًٛىا  ًٚ ًٚ  -فادر-ها لـ يكف هستكجًبا ِفعا  أك ُفَعا
 .(40)ص ألفية ابف هالؾ ،ابف هالؾ

 (.4/7الكتاب )ج سٓبكيً، (11)
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َْخَفشِ  ْٖ (  (1)َكا ًٛ : ِإف  )َفْع َٚ َها َقا ٍُ ٚ  َأى  ًٛ  -ِإ ؼ ِهْف )َفَعَل(، َك)َفْعٌل( ِفيَها َٚ  -َهَث ِقَياٌس ِفْ الُهَتَعدِّ
ًُ ُكِقَف ِعْىَدُي. َكَقاَؿ ِسَٓبَكْيً ُف َٛ ًُ َفِإْف ُسِهَع ِخ ُف َٛ ا الَفْحُل ِضَراًبا(، : (2)ُيْسَهُع ِخ ٍَ َقاُلكا: )َضَرَب

ٌَُك الِقَياُس( ًُ: َكَها َٚ َيُقكُلكَف: )َىْكًحا، َك ُر َقْكِؿ اِلَفَراءِ (3)َكالِقَياُس )َضْرٌب(. َكَٚ َيُقكُلكَى ٌِ : إف  ، َكَظا
ْف ُسِهَع غَ  َٚ ُيَقاُس الِقَياَس َجاِئز ِكاِ  ًُ َٚ ُْٓدَرػ َكَْٓف ُىِطَق 40/ؽ (4)ُْٓرُي، َكِقَٓل:  أ/ َفَمْك َكَرَد )ِفْعٌل( ِهْى

 َٛ ًِ َعَمِ )َفْعٍل( َعَمِ الث اِلِث، َكَيُجكُز َعَمِ أَخَريَف، َكالُهَتَباَدُر ِهْف َك ـْ َُٓجْز الىُّْطُق ِب ـِ ِبَهْصَدِرِي َل
ُؼ ال الُهَصىِّفِ  َٛ ـْ ُيْسَهْع ِخ َزًة ِلْمِقَياِس ِإَذا َل ِؿ، َكَجَعَل الَغَمَبَة ُهَجكِّ َك  ْٖ ًُ َأَراَد ِبا َغاِلِب، ٌَُك الث اِلُث، َكَلَعم 

 . -هللُا َتَعاَلِ أََعَمـُ  -كَ 

ر   د  ل  ف ي ال ه ص  م يل : األ  ص  ً : ]ق اؿ  الخ  ل  (5)َقاَؿ َأُبك َسِعٓدٍ  الث الث يّ  )ف ع ل ([ ق و 
َْٓىَبِغْ  :-َأْيًضا- 

ا َله ا أَ  ٍَ َى  ا؛ ِٖ ٍَ َْفَعاِؿ الثُِّٛثي ِة ُكمِّ ْٖ َْصَل ِفْ َهْصَدِر ا ْٖ ٌَُك ا ٌَِذِي، َأْف َيُككَف )َفْعٌل(  َرْدَىا الَهر َة الَكاِحَدَة ِهْف 
ٌَُك َجْهُع )َفْعَمٍة(، َىْحَك: )َتْهَرٌة(، كَ  )َتْهٌر(؛ ُقْمَىا: )َفْعَمًة(، َىْحَك: )َجَمَس َجْمَسًة(، َك)َقكَهًة(. َقاَؿ: َك)َفْعٌل( 

ْرَبِة( كػ)الت ْهِر( ِهَف )الت ْهرَ  ْرِب( ِهَف )الض   ِة(. َفَيُككَف َهَحل  )الض 

م ى )ف ع ٍل([ ي  ع  و ا اله ت ع دّ  ق  وٍج(, و أ ب  )خ ر  ـ  كػ)ق ع وٍد(, و  ز  ت  الو او  ف ي الال  يد  ً : ]ف ز  ل  َقْد  ق و 
ًُ ُجُحكًدا(، َك)َكَرْدُت الَهاَء ُكُركًدا(. َقاؿ ِسَٓبَكيْ  ٌََذا َكَها ٌَك َقِضَيُة الَغَمَبِة، َقاُلكا: )َجَحْدُت : (6) ًَْٓىَخِرـُ 

َف  ِبَىاَء الِفْعِل َكاِحٌد، َكَجاَء )َفْعٌل(  ػ؛ ِٖ َٚ ََٓتَعد  ػ ِبَها  كا َها ََٓتَعد  ٍُ ِزـِ. َقاُلكا: )َتَهؾَ  -َأْيًضا –َشب   ٛ  ِفْ ال

                                                           

ًها –( اشترط فْ )التسٍٓل( لككف )َفْعٍل( 1) ٍْ ـَ َف ٍِ ًٛ  -كػ)َف قياًسا فْ هصدر )َفِعَل( الهكسػكر العػٓف، أف يفٍػـ عهػ
، بابػً: )َفَعػٌل( بفػتح  بالفـ، كلـ يشترط ذلؾ سٓبكيً، كاٖخفش بل أطمقا كها ٌىا ك)َفِعَل( الهكسكر العػٓف الػٛـز

ًّٛ أك هضػاعًفا، كػػ)َفَرٍح( ككػػ)َجًكػ(، ككػػ)َشَمٍل(، هصػادر: فػِرَح  الفاء كالعػٓف؛ قياًسػا سػكاء كػاف صػحيًحا أك هعػت
زيٌد، كَجَكػ َعْهٌرك، كُشم ْت َُٓدُي، كاٖصل شممت. كيستثىِ هف ذلؾ ها دؿ  عمِ لكف؛ فإف  الغالب عمِ هصػدري 

َبًة،  ٍْ ٍَِب ُشػػ َبػػًة. الصػػباف)الُفْعَمػػُة( ىحػػك: َسػػِهَر سػػْهَرًة، َكَشػػ ٍْ ػػَب ُك ٍِ عمػػِ شػػرح اٖشػػهكىْ،  حاشػػية الصػػباف ،َكَك
 .(2/460)ج ٖلفية ابف هالؾ

 (.4/9الكتاب )ج )ضرًبا(. سٓبكيً، كالقياس: كالىكاح، ضرابًا(، الفحل )ضربٍا: )كقالكا (2)
الهىقػكؿ هػف كتػاب  ( الدقة، كاٖهاىة فْ الىقل، حرفية بٛ زيادة، ٚك ىقصاف، هع ىسبة القكؿ لصاحبً؛ فػالكٛـ3)

 .(4/9الكتاب )ج سٓبكيً، .سٓبكيً
 .(287اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
، شرح كتاب سٓبكي5ً) ُّْ َٓراِف   .(4/399)ج ( السِّ
 .(17 -14 – 4/6الكتاب )ج سٓبكيً، (6)
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َىاـُ  ٌَدْ (3)( َطاؿَ (2)َتْهًكا (1)الس  ُل  ٌََدَأ الم ْٓ ِزـُ؛ َقاُلكا: )ُاْسُكْت ، َك)  ٛ ًأ(، َكُرَبَها اْجَتَهَع )َفْعٌل( َك)ُفُعكٌؿ( ال
 ُسُككًتا(، َك)َسْكًتا(، َك)َصَهَت ُصُهكًتا(، َك)َصْهًتا(. 

  ً ل  ي ا(4)ق و  ؤ  َرٌَا،  [(: ]كػ)ع ب ر  الر  ْؤَيا َعْبًرا(، َك)َعَباَرًة(. َك)َعب َرٌَا(: َفس  َكَأَخَبَر ُيَقاُؿ: )َعب َر الرُّ
ًِ َأْهُرٌَا.  ِبآِخِر َها َُٓؤكُؿ ِإَلْي

  ً ل  ا  ى ه ا ق اؿ  الف ر اء  (5)ق و  : ]و 
(6) ] غ ال ب  ؼ، َك)ُفُعكٌؿ( ِفْ  ه ا ق اؿ  ى ظ ًرا ل م  ٌَُك )َفْعٌل( ِفْ الُهَتَعدِّ َك

 ٌْ ِزـِ؛ َأْؼ: ِإف  َأ  ٛ ًُ َهْجَرػ َهْصَدِر  (7)َل الِحَجازِ ال َل َىْجٍد ُْٓجُركَى ٌْ ؼ، َكَأ ًُ َهْجَرػ َهْصَدِر الُهَتَعدِّ ُْٓجُركَى
ٓفِ  ـُ الدِّ ُْٓخ ِىَظا َر الش  ٌََكَذا َقر  ِزـِ   ٛ ال
(8)

  . 

  ً ل  ا  ى ه ا ق اؿ  الف ر اء  (9)ق و  : ]و 
ا ق اؿ [ (10) ـْ ُيْسَهْع َهْصَدُرُي؛ َفاْجَعْل  ه  (، َكَل ًٛ ًُ ِإَذا َكَجْدَت )َفْع َهْف َأى 

 ًٛ ( ِلَىْجدٍ  ( ِلْمِحَجازِ َهْصَدَرُي َعَمِ َكْزِف )َفْع   .َكَعَمِ )ُفُعكًٚ

                                                           

الـُ )( فْ )ؾ(: 1)  .(الس 

 .(تهًكا)فْ )ط(:  2)

ـُ َْٓتُهُؾ َتْهكًا، أؼ 3) رؼ ( َتهَؾ الَسىا  .(4/1578)ج الصحاح ،طاؿ كارتفع فٍك تاِهٌؾ. الجٌك

 .(288اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)

 .(289اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 5)

 .(2/97ك)ج ،(450-1/449)ج هعاىْ القرآف ( اىظر: الفراء،6)

ـْ ُيسػػهع َهْصػػَدرُ 7) ػػا َلػػ ًُ َفْعػػٛ لمِحجػػاز كُفُعػػٚك لَىْجػػد. ركػػف الػػدٓف، شػػرح ( َقػػاَؿ اْلَفػػر اُء: ِإَذا َجػػاَءَؾ "َفَعػػل" ِهه  ُي َفاْجَعْمػػ

 .(1/293الشافية )ج

 .(1/74ج( الىظاـ، شرح الشافية )8)

: ]اٖكؿ الجمب[.9) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل

 .(2/97ك)ج ،(450-1/449)ج هعاىْ القرآف ( اىظر: الفراء،10)
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  ً ل  [ :(1)ق و  ظ اف   ِهْف َهْكُسكِر اْلَعِْٓف. ض.  (2)]إ ال  ل ف 

] م ب  ؿ  ال ج  ً : ]األ  و  ل  ـ   ق و  ً : و الث اى ي الغ م ب  ُث ل  ِف؛ (3)ق و  ًُ َهْكُسكُر اْلَعْٓ ٌَُها ِهه ا ُهَضاِرُع َٛ ً  ، ِك ل  و  : ف ق 
ـْ َِٓجئْ  ـٌ، َكَلْك َقاَؿ: )َل ٚ  ب40/ؽ َأْك َهْفُتكَحة ُهْسَتْدَرٌؾ ُهْكٌِ ًُ َهْضُهكـُ الَعِْٓف ِإ / ِهه ا َلْيَس ُهَضاِرُع

 َلَكاَف َأْكَلِ.  (4)َلْفَظاِف(

م ب  الج ر ح   ً : ]ه ف  ج  ل  : )َجَمَب الُجْرُح: َبَرَأ: َْٓجِمُب(، َك)َْٓجُمُب(، (6) ِفْ الَقاُهكسِ  [(5)ق و 
ّـِ: الِقْشَرُة َتْعُمك الُجْرَح ِعْىَد الُبْرءِ  ، َكِفْ ِإَضاَفِة الَجَمِب ِإَلِ الُجْرِح ككػ)َيْسَهُع(: اْجَتَهَع، َك)الُجَمَبُة( ِبالض 

ـِ الدِّ  ِخ ِىَظا ْٓ ًُ َهْضُهكـُ الَعِْٓف، َكِفِ َشْرِح الش  ًُ ِهه ا ُهَضاِرُع َء(؛ َفِإى  ْْ (7) ٓفِ ِإْخَراٌج لَهْصَدِر )َجَمَب الش 
َعِف  

ٌَِرؼِّ  َٚ ُيْحَتاُج ِإَلِ ِإَضاَفِة )الَجَمِب (8) الَجْك ٌََذا  ًُ َجْمًبا َكَجَمًبا(، َقاَؿ: َفَعَمِ  ًُ، َكَيْجُمُب َء َْٓجِمُب ْْ ( : )َجَمَب الش 
َف  )الَجَمَب( ِبالَهْعَىِ الث اِىْ ـْ َأَر  -َأْيًضا – ِإَلِ الُجْرِح؛ ِٖ َجاَء َعَمِ )َيْفِعُل(، ِبَكْسِر الَعِْٓف. اىتٍِ. َكَل

َحاحِ  ا ِهَف الصِّ ٍَ ًُ ِفْ الىُّْسَخِة الِتْ ُأَراِجُع ِريفِ ، َكَٚ ِفْ الَقاُهكسِ َها َىَقَم ، (9) ، َكَعَمِ اْٚحِتَراِز َشْرُح الش 
ِرِي.    كَغْٓ

                                                           

 .(290اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
ىػػص الجػػاربردؼ فػػْ شػػرحً قػػكؿ ابػػف الحاجػػب: )كىحػػك: )َطَمػػٌب(: ]...؛ أؼ: ٚ ٓجػػْء هصػػدر عمػػِ )َفَعػػٍل( ( 2)

ُؿ: )الَجَمػػُب( ِهػػْف: )َجَمػػَب الُجػػْرُح(؛ أؼ:  ًُ إٚ لفظػػاِف: اٖك  ًُ هكسػػكُر العػػِٓف أك هفتكُحػػ ػػا ُهضػػارُع بفػػتح العػػٓف هه 
َدٌة َتْعُمك الجُ  ْ ُجَمْٓ رح عىػد البػرء، كجمػب فػْ قكلػً: )َجَمػُب الُجػْرُح( هصػدر هضػاؼ إلػِ الفاعػل عٛي الُجْمَبُة ٌك

: ىحػػك بػػػ)َيْفُعُل( هخصػػكص كالعػػٓف الفػػاء بفػػتح )َفَعػػٌل( كزف  عمػػِ الػػذؼ كالثػػاىْ: )الغمػػب([. أؼ: أف الهصػػدر
 َيْغِمػبُ  )َغَمػبَ : ىحػك شػاذًّا، إٚ -الهضػارع فػْ العػٓف بكسػر - يفِعػل( )فَعل هف: يأتْ ٚك َطَمًبا(، َيْطُمب )َطمب
ْ الُجْمَبُة، هف َجَمًبا( َْٓجِمبُ  الُجْرحُ  ك)َجَمبَ  َغَمًبا(،  َْٓجُمػبُ  )َجَمػبَ  هصػدر: الُبْرء. كأها عىد الجرح تعمك ُجَمَْٓدة ٌك

، (1/295ج) الحاجػػػب ابػػػف شػػػافية شػػػرح الػػػدٓف، اىظػػػر: ركػػػف .القيػػػاس فعمػػػِ -الُهَضػػػاِرعِ  فػػػْ الَعػػػْٓفِ  ِبَضػػػِـّ  -
 (.290لشافية )صكشآٌف، هجهكعة ا

 .(القمب)( فْ )ط(، ك)ـ(: 3)
 ( َجَمَب: َْٓجِمُب، كَغَمَب: َيْغِمُب.4)
ٌُػًدػ كِقػًرػ( ُهخػتص ِبػالَهْىُقكِص، َكَىْحػُك: )َطَمػٌب( هخػتص بػػ)َيْفُعل( إّٚ )َجَمػَب الُجػْرح كالَغَمػَب(. 5) ( قكلً:َ َىْحُك: )

 .(1/295ركف الدٓف، شرح الشافية )جك 
 .(2/171الزبٓدؼ، تاج العركس )جك ، (1/68)ج كزأبادؼ، القاهكس الهحيطاىظر: الفٓر  (6)
 .(1/74ج( الىظاـ، شرح الشافية )7)
 .(7/435حكـ )جاله ،ابف سٓدي (8)
 (.296-1/295ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (9)
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  ً ل  ق وا ف ي )ف ع ل ( ب ال  (1)ق و  ه ا ف ر  ك  ر ي [؛: ]و  ت ح  إ ل ى آخ  َف  ف  ُقكا ِفْ )َفَعَل( ِباْلَفْتِح َبْٓ َأْؼ: َكَها َفر 
ؼ َعَمِ )َفْعٍل( كػ)َقَتَل(، فَ  َْ الُهَتَعدِّ ِزـِ َكػ)ُقُعكٍد(، َكُأْبِق  ٛ ؼ َفِزيَدِت الَكاُك ِفْ ال ِزـِ َكالُهَتَعدِّ  ٛ ٌَُىا ال ُقكا  ر 

ًُ َأَقلُّ َفُجِعَل ِبَحَرَكِة الَعِْٓف؛ َفُحرَِّكْت ِفْ ا َى  َياَدِة؛ ِٖ ٌَُىاَؾ ِبالزِّ ِزـِ   ٛ ؼ، َلِكف  َتْخِصيَص ال ِزـِ ُدكَف الُهَتَعدِّ  ٛ ل
ًٚ ِهِف الُهتَ  ِزـَ ِفْ )َفِعَل( ِباْلَكْسِر َأْكَثُر اْسِتْعَها  ٛ َف  ال ٌَُىا؛ ِٖ  ًُ َْٖثَقُل، َكَٚ َتْأِتْ ِهْثُم ًُ ا ًِ َكَها فِ َل ؼ ِفي ْ َعدِّ

ٍِٓلِ  ِرِي.(2)الت ْس  ، َكَغْٓ

]  ً م ي  ً : ]ع ط ف  ع  ل   . (3)ْؼ: َعَمِ )َفَعٍل( ِباْلَفْتحِ ؛ أَ ق و 

م ى )ف ع ال ٍة([؛ ً : ]ي ك وف  ع  ل  ا َعَمِ َها َقاَؿ اْبُف َهاِلؾٍ  ق و  ٍَ َأْؼ: ِبَفْتِح )الَفاِء(، َكِهْثُم
ُريُ (4) : (5)، َكَغْٓ

ُعكَبِة، َكاْلُعُذكَبِة، َكاْلُهُمكَحِة(.  كَلِة، َكالصُّ ٍُ  )ُفُعكَلٌة(: كػ)السُّ

م ى )ف ع ال ٍة([ ً : ]ي ك وف  ع  ل  ُّْ  ق و  ( ِبَفْتِح )الَفاِء(، ، َكَغْٓ َذَكَر الُهكِصِم ًٚ ُرُي ِهْف َغِْٓر الَهْذُككَراِت )َفَعا
ِف(، كػ)ُحْسٍف(. َك)َفْعَمًة(،  ّـِ )الَفاِء(، َكُسُككِف )الَعْٓ ( ِبَض ًٛ (. َك)ُفْع ًٚ (، َك)َكُهَل( )َكَها ًٚ كػ)َجُهَل( )َجَها

ًُ  )الَفاِء( /أ41/ؽ ( ِبَضِـّ ِبَفْتِح )الَفاِء( َهَع ُسُككِف )الَعِْٓف(، كػ)َكْثَرٍة(. َك)ُفْعَمةً  ، (6)كسككف العٓف َهَع
 كػ)ُكْدَرٍة(. 

  ً ل  [؛(7)ق و  ي اء  ً  أ ف  األ  ش  ب ي اى  َها َذَكْرَىا ِهَف الَغاِلِب َكالَكِثِٓر كالى اِدِر أْك َبَياِف الَفْرِؽ  َأْؼ: َبَيافُ  : ]و 
 َبَْٓف الث َٛثِة. 

                                                           

 .(291اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 .(470-3/468)ج التسٍٓل، شرح ابف هالؾ (2)
( كثًٓرا. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج( ك)فَ 3) ( عمِ)َكراَهة( غالبًا، ك)ِعَظـَ كَكَرـَ  .(1/297ُعَل(، ىحك: )َكُرـَ
 ( كأه ا )َفُعَل( الهضهـك العٓف فهضارعً عمِ كزف )َيْفُعُل(، كهصدري الهقيس عمِ كزف )َفَعاَلة أك َفُعكَلة(، 4)

 كقاؿ فْ الخٛصة:
. َٛ َٚ ُفُعكلة َفَعاَلة ِلَفُع َل اٖهر كزيد َجُذ ٍُ  .. َكَس

 .(40)ص لفية،)الخٛصة(اٖ ،، كابف هالؾ(71)ص إٓجاز التعريف فْ عمـ التصريف ابف هالؾ،
 .(كجهاعة)( فْ )ـ(: 5)
ًُ(، ساقط فْ )ط(.6)  ( )كسككف العٓف َهَع
(7.]... ُّْ َباِع ، َكالرُّ ًِ ُّْ الَهِزيُد ِفي  ( ساقط فْ )ـ(، إلِ قكلً: ]َكالثُِّٛث
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  ً ل  ي   ]و الث الث ي   أ/18/ؽ :(1)ق و  ب اع  , و الر   ً يد  ف ي اله ز 
(2) ] ً  ق ي اس  يد  ف ي د  و اله ز  ر  اله ج 

ِإى َها  (3)
، َفَثَبُتكا ًِ ِد َطِريَقٌة َكاِحَدٌة؛ ِلِقم ِت ِّْ الُهَجر  َلِزـَ َها َزاَد عمِ الثٛث
َْصِل، َكَجَعُمكا ِلُكلِّ ِهَثاٍؿ ِبَىاًء  (4) ْٖ ًِ َعَمِ ا ِفي

، كِ  ًِ ًِ َْٓجِرؼ َعمِ َسَىٍف َكاِحٍد. َْٓخَتصُّ ِب َثِة ِفي َٛ  َىِظُٓرُي َجْهُع الت ْكِسِٓر، َفإف  َها َزاَد َعَمِ الث 

  ً ل  [(5)ق و  ( (6): ]ف ي الى اق ص  ًُ( َعاِئٌد لػ)َتْفِعَمٍة((7)ٌَُك َخَبُر )إف  ِهُٓر ِفْ )ِهْى ا (8)، َكالض  ٍَ َى  ؛ ِٖ
 ٍَ ا َل ٍَ ا َكِمَهٌة ُهَؤى َثٌة.-أيًضا –ا( َهْصَدٌر، َكِفْ )ِهَثاِل ٍَ َى   ؛ ِٖ

 : ً ل  ًفا[(9)ق و  اى ت  ى ص  ٌَِػرؼُّ  ]إ ذ ا ك   : ")الى َصُف( ِبالت ْحِريِؾ: الَهْرأَُة َبَْٓف الَحَدَثِة، كالُهِسى ُة، َقاَؿ الَجػْػَك

                                                           

 .(292اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 ( فْ )ؾ( هف دكف )كاك(.2)
الثٛثػْ الهجػرد؛ أؼ: الهصػدر  -ٌػػ(646ابف الحاجب)ت –ٌػ(: )عطف عمِ قكلً 746( ىصُّ الجاربردؼ)ت3)

الثٛثْ الهجرد سهاعْ ٚ ضبط لً، كالثٛثْ الهزيد فيً كالرباعْ الهجرد كالهزيد: فيً قياس. اىظر: شآٌف، 
 .(292جهكعة الشافية )صه

 .(فتبى ْكا)( فْ )ط(: 4)
 .(293اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 5)
 الفعل الهعتل أخر.  (6)
ػٓتً: َتْكِصػػَية(، ٚك تحػذؼ هىػً الٍػػاء إٚ 7) ( إف أكثػر هػا ٓجػْء الهصػػدر عمػِ )َتْفِعَمػة( فػػْ الىػاقص، ىحػك: )كص 

ذا حػػذفت الٍػاء هىٍػػا عػػاد إ لػػِ )تفعٓػل(. كالضػػهٓر فػػْ )هىػػً( عائػد لػػػ)تفعمة(. ركػػف الػػدٓف، لضػركرة الشػػعر، كا 
 .(292، كشآٌف، هجهكعة الشافية )ص(1/297شرح الشافية )ج

( قكلً: )تكػريـ كَتْكِرَهػة(: )تفعٓػل( فػْ غٓػر الىػاقص هطػرد قياسػْ، ك)َتْفِعَمػة( كثٓػرة، لكىٍػا هسػهكعة، ككػذا فػْ 8)
ِىَئػة(، ٌػذا عػف أبػْ زيػد، كسػائر الىحػاة، كظػاٌُر كػٛـ الهٍهكز الػٛـ، ىحػك: )تخطًٓئػا، كتخطٓئػة، كتَ  ٍْ ِىٓئػًا، كَت ٍْ

ػػذا كهػػا ألحػػق:  ىًٓئػػا(، ٌك ٍْ سػػٓبكيً أف) َتْفِعمػػة( ٚـز فػػْ الهٍهػػكز الػػٛـ كهػػا فػػْ الىػػاقص، فػػٛ يقػػاؿ: )تحطًٓئػػا كَت
  ِ تكصية. الرضْ،)َأَرَأَْٓت بأقهَت(، كأها إذا كاف ٚـ الكمهة حرؼ عمة فإىً عمِ )تفعمة( ٚ غٓر. هثل: كص  

 .(1/164الشافية )جشرح 
ػٓتً: َتْكِصػَية(، 746( ىص  الجاربردؼ)ت9) ٌػ(: )أكثر ها ٓجْء الهصدر عمِ )َتْفِعَمة( فػْ الىػاقص، ىحػك: )كص 

ذا حذفت الٍاء هىٍا رجع إلِ )تفعٓل(، كقكلً: ]الرجز[  ٚك تحذؼ هىً الٍاء إٚ لضركرة الشعر، كا 
َْ ُتَىزِّؼ َدْلَكٌَ   ا َتْىِزيًّاَكٌِ

َمٌة َصِبيًّا ٍْ  كها ُتَىزِّؼ َش
ك اسـ خاصة ٚ ٓكصف  ٌَا، كاهرأة شٍمة إذا كاىت َىَصًفا عاقمة، ٌك ا ُتَحرُِّؾ َدْلَك ٍَ ًُ: ِبَأى  بٍػا ٓريد: َتْىِزَيًة. َيِصُف َىاَقَت

كالقيػػاس )تىزيػػة(  ؛ حٓػػث جػػاء هصػػدًرا لمفعػػل )تىػػزؼ( الهعتػػل الػػٛـ،-التفعٓػػل -الرجػػاؿ. الشػػاٌد فيػػً: )تىزيػػا(: 
ػػِ َتْزِكَيػػًة(، عمػػِ كزف )َتْفِعَمػػًة(. اىظػػر: ركػػف  باليػػاء الهخففػػة قبػػل تػػاء التأىٓػػث، كهػػا تقػػكؿ: )َسػػه ِ َتْسػػِهَيًة، كَزك 

، (2/867)ج تكضػيح الهقاصػد كالهسػالؾ بشػرح ألفيػة ابػف هالػؾ ،الهػرادؼك ، (1/297الدٓف، شرح الشافية )ج
 .(292، كشآٌف، هجهكعة الشافية )ص(3/206)جة ابف هالؾ، أكضح الهسالؾ إلِ ألفي، ابف ٌشاـك 
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ا ِصَفٌة، َك)ِىَساٌء َأْىَصاٌؼ(، َك)َرُجٌل َىَصٌف("َكَتْصِغُٓرٌَا )ىُ  ٍَ َى  ٌَاٍء(؛ ِٖ ( َٛ  .(1)َصٌْٓف(، ِب

  ً ل  ًفا[(2)ق و  اى ت  ى ص  )الى َصُف( ِبالت ْحِريِؾ الَهْرأَُة َبَْٓف الَحَدَثة كالُهِسى ِة، َكَتْصِغُٓرٌَا  : ]إ ذ ا ك 
 .(3))ُىَصٌٓف( بٛ ٌاء. صحاح

  ً ل  ا[(4)ق و   ٍ ـ  ل  ٌ و  اس  ٌََذا الَكْصِف. ض. : ]و  ٌََذا الم ْفِع َأْك   ُذِكَر ِبَتْأِكيِل 

ًة[ اص  ا خ   ٍ ـ  ل  ٌ و  اس  ً : ]و  ل  ٌل ِإَذا َكاَف ىَ  ؛ق و  ٍْ َٚ ُيَقاُؿ: َرُجٌل َس  َصًفا.َأْؼ: 

  ً ل  م ة  (5)ق و  ؼ  ال ع  ر  ذ ؼ  ح  : ]ال ت ز ه وا ح 
َفِإْف ُقْمَت: َقْد َتَحق َق َأف  الِفْعَل ُهْشَتٌق ِهَف الَهْصَدِر،  (7)[(6)

ْمزَ  َٓ َٚ . قْمُت:  ًِ ِؿ َهْحُهكٌؿ َعَمْي َٛ ٌََذا َُٓدؿُّ َعَمِ َأف  الَهْصَدَر ُهْشَتٌق ِهَف الِفْعِل، ِإْذ ِفْ اْ٘ع ًِ َك ـُ ِهْف َحْهِم
(، َكَلْيَس أَ  ـَ ِؿ )َقا َٛ ـْ َقْد أََعمُّكا )َيُقكـُ( ْٚعِت ٍُ َى  ًُ؛ ِٖ ِؿ اْشِتَقاُؽ الَهْصَدِر ِهْى َٛ ًِ ِفْ اْٚعِت ْحٌد َيُقكُؿ ِإف  َعَمْي

ِء الكَ  ْْ َْٖهِثَمُة َكالش  ٌَِذِي ا (، َكَلِكْف َله ا َكاَىْت  ـَ ٌؿ َأْجَرْكُي )َيُقكـُ( ُهْشَتق  ِهْف )َقا َٛ ا اْعِت ٍَ اِحِد َكَجَب ِفْ َبْعِض
ٛ  َْٓخَتِمَف الَباُب.  َعَمِ الَجْهِع؛ ِلَئ

ا  ٍ م  ً : ]و أ ص  ل  [ (8)ق و  ي ف  أ الي اء  د  ذ ف وا إ ح  ٓفِ  )ت ع ز أ( ح  ـُ الدِّ ُْٓخ ِىَظا َقاَؿ الش 
َْصَكُب َأْف (9) ْٖ : "ا

ًُ هَ  ِر َحْذٍؼ َكَتْعِكيٍض"، َكَها َقاَل ِر ُيَقاَؿ: ِإف  )َتْعِزَيَة( َعَمِ َكْزِف )َتْفِعَمٍة(، ِهْثُل: )َتْكُرَهٍة( ِهْف َغْٓ ٌِ ٌَُب َظا ْذ
 ِّْ ـِ الَهْكِصم َٛ ًُ، َقاَؿ: "َأه ا  َك ًُ َأْرَبَعُة َهَصاِدَر:   َتْرِجيُح  )َفع َل( ُذك الت ْضِعِٓف َفَم

ؿ   ٌَُك َأْكَثُرٌَا؛ َكِفْ الت ْىِزيِل: األ  و  م يهًا﴾: )الت ْفِعُٓل(: َك ى ت ك  ـ  ّللّا  ه وس  م  ك  ﴿و 
(10). 

                                                           

رؼ 1) ٌل. اىظر: الجٌك ٍْ  .(1/63)ج الهخصص ،ابف سٓديك ، (4/1432)ج الصحاح ،( رجٌل َىَصٌف َك
: )أك ٌذا الكصف ض(.2) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكِل
رؼ   3)  .  (4/1432)ج الصحاح ،الجٌك
ٌَُك اسْ 4) ًة[.( ساقط فْ )ـ(، إلِ قكلً: ]َك ا َخاص  ٍَ  ـٌ َل
: )لئٛ ٓختمف الباب(.5) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكِل
 .(294اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 6)
ػل( إذا كػاف ىاقًصػا، كفػْ هصػدر )َأْفَعػَل(، ك)اسػَتْفعل( إذا كػاف 7) ػا فػْ هصػدر )َفع  ( التزهكا حػذؼ اليػاء أك غٌٓر

ػػل( إذا كػػاف ىاقًصػػا، ى حػػك: )َعػػز ػ( حػػذؼ هػػف هصػػدري إحػػدػ اليػػاءٓف؛ أؼ: اٖصػػمية أك أجػػكؼ. اعمػػـ أف )فع 
الزائدة؛ أعىْ ياء التفعٓل لمتخفٓف، كعكض عف تاء التأىٓػث هىٍػا، كأف )أْفَعػَل(، ك)اسػَتْفعل( إذا كػاف أجػكؼ، 

ها: )إجازة كاستجازة(؛ أصمٍا: )اجكاًزا كاستجكاًزا(؛ ىقمت حركة ال كاك ىحك: )أجاَز كاسَتجاز(، تقكؿ فْ هصدٌر
إلِ ها قبمٍا، كقمبت ألًفا؛ فحػذفت إحػدػ اٖلفػٓف؛ ٚلتقػاء السػاكىٓف، ثػـ عكضػت تػاء التأىٓػث عػف الهحػذكؼ. 

ىها التزهكا الحذؼ فْ الهكاضع الثٛثة؛ لئٛ ٓمـز الجهػع بػٓف العػكض  ػك التػاء -كا  كالهعػكض عىػً. ركػف  -ٌك
 .(1/299الدٓف، شرح الشافية )ج

 .(كأصمً)( فْ )ط(: 8)
 .(1/76ـ، شرح الشافية )ص( الىظا9)
 . [164الىساء:]( 10)
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َر: َتْبُصَرًة(. )الت ْفعُ  :الث اى ي : َتْكُرَهًة(، َك)َبص  ـَ  َمُة(، َىْحَك: )َكر 

: ًِ  الث الث  ذ ب وا ب آي ات ى ا ك ذ اباً : ﴿-َتَعاَلِ -)ِفع اٌؿ(: ِبَتْشِدِٓد اْلَعِْٓف، َكَقْكِل ك   . (1) ﴾و 

ـِ، َىْحَك: )َعز ػ: َتْعِزَيًة( ك)َسه  )ُهفَ  :الر اب ع    ٛ ًقا(، َكَتْكُثُر )الت ْفِعَمُة( ِفْ ُهْعَتلِّ ال ِ: ع ٌل(، َىْحَك: )َهز َؽ: ُهَهز 
ا: )الت ْفِعُٓل(، َفَحَذَؼ ِإْحَدػ ٍَ ًُ الَياءَ  (2)َتْسِهَيًة(، َكِقَٓل: َأْصُم َض َعْى ِف َتْخِفيًفا، َكَعك  ِكيًضا َتعْ  (3)الَحْرَفْٓ

ْعَراِب" ِ٘ ؼ ِإَلِ َصُْٓركَرِة )َياِء الت ْفِعِٓل( َحْرَؼ ا ٛ  َُٓؤدِّ ِزًها؛ ِلَئ َٚ
 اىتٍِ. (4)

/ ب41/ؽ ُيْشِرُكًُ  : "َكُيَصاُغ الَهْصَدُر ِهْف )َفع َل( َعَمِ )َتْفِعٍٓل(، َكَقدْ (5)َكَقاَؿ اْبػػُف َهػاِلػػؾٍ 
(، َىْحَك: )جَ  ًٛ ُهكِز)َتْفِعَمة: َتْفِعي ٍْ ٌَْهَزٌة، َكَيْغِمُب ِفْ الَه  ًُ ُه َٚ ًُ َغاِلًبا ِفيَها  ز َأ: َتْجِزَئًة(، )َتْفِعَمة(، َكُيْغِىْ َعْى

: َتِحي ًة(.  ْ ِ: َتْزِكَيًة(، َك)َح : َىْحَك: )َزك   َكُكُجكًبا ِفْ الُهْعَتلِّ

رُ  ٌِ ٓفِ  َكالظ ا ـُ الدِّ ُْٓخ ِىَظا ًُ الش  َأف  َها َقاَل
(6)

ِل(  ًِ َعَمِ كَ (7)َأَخَذُي ِهْف )َشْرِح الُهَفص  ًِ الى ْظِر ؛ َفِفي ْج
  ٛ ـ  ُحِذَؼ ال ًُ َعَمِ )الت ْفِعِٓل(، ُث َف  )َفع َل( ِقَياُس ًُ َأْف ُيَقاَؿ: ِإف  )َتْعِزَيًة( )َتْفِعَمٌة(؛ ِٖ َض الَكْج ـ  ُعكِّ ـُ، ُث

َهْخَشِرؼ   ٌَُىا الز  ِر َحاَجٍة، َكَتاَبَع  ٌف ِهْف َغْٓ ًُ َتَعسُّ ًُ، َفِإى  ْؿ َعَمِ َها اْقَتَضاُي َىَظُرُي َعَمِ َأْف  (8) َعْى ـْ ُيَعكِّ َكَل
ًرا. َقْكُؿ اْبػػِف َهػاِلػػؾٍ  ٌِ ًُ َهْصَدًرا لػِ)َتْفِعَمٍة( َهِقيًسا َظا ًُ )َتْفِعَمٌة( َعَمِ :  -هللارحهً  – َجَعَم "َكَقْد ُيْشِرُك

 ُّْ َْىَدُلِس ْٖ ".َكَقاَؿ ا ًِ ِف َٛ ًُ: َتْكِميًها(". (9)ِخ ٌَُك )الت ْفِعُٓل(، َىْحَك: )َكم ْهُت :  "َهْصَدُر )َفع َل( الَهِقيُس الُهط ِرُد، 
                                                           

 .[28الىبأ:]( 1)
 ( فْ جهيع الىسخ: )إحدػ(.2)
 .(التاء) :( فْ )ط(3)
 .(295اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
 (.2/472ابف هالؾ، شرح التسٍٓل )ج (5)
 .(1/76( الىظاـ، شرح الشافية )ص6)
ركػػػػػف الػػػػػدٓف، شػػػػػرح الشػػػػػافية ك  (،607-1/602)جفصػػػػػل اىظػػػػػر: ابػػػػػف الحاجػػػػػب، ا٘يضػػػػػاح فػػػػػْ شػػػػػرح اله (7)

 .(2/1146)ج
َهْخَشِرّؼ،ا (8)   (.1/339)ج الفائق فْ غريب الحدٓث لز 
 بضػـ: ُّْ قِ رْ كْ المُّػ، ٌػػ(661 -ٌػ 571الهقرغ الىحكؼ)اٖىدلسْ   ُّْ قِ رْ كْ ( القاسـ بف أحهد بف الهكفق بف جعفر المُّ 9)

ػْ الُّْكْرَقػِة، إلػِ الىسػبة ٌػذي ،قػاؼ كبعدٌا كالراء، الكاك كسككف  الٛـ، شػارح الهفصػل كهػا  باٖىػدلس. هدٓىػة ٌك
َشػػاـ ِفػْ اْلُهغِىػػْ"، كفػْ ىفػػس الصػفحة ذكػػر جػاء فػػْ  ٌِ ًِ اْقتصػػر اْبػف  خزاىػة اٖدب: "َكأهػػا َقػكؿ اٖىدلسػػْ َكَعِميػ

ػػػت َشػػػاذ"؛ ككػػػ ْٓ ذلؾ صػػػّرح ابػػػف صػػػاحب خزاىػػػة اٖدب: "كسػػػمؾ َىحػػػكي اْبػػػف يِعػػػيش ِفػػػْ شػػػرح اْلهفصػػػل َفَقػػػاَؿ: اْلَب
ٌػػػػ( فػػػْ أكثػػػر هػػػف هكضػػػع بػػػػ)ابف يعػػػيش( صػػػاحب )شػػػرح الهفصػػػل(؛ فػػػٛ يكػػػكف الهقصػػػكد 819جهاعػػػة)ت

ِّْ ٌىا: ابف يعيش)ت ٌػ(، ككٓف يسهيً هّرة ابػف يعػيش، كهػرة اٖىدلسػْ؟! كهػا ذكػر الهحقػق: د. 643باٖىدلس
ٓف  -عبػػػد الهقصػػػكد دمحم عبػػػد الهقصػػػكد.  أف الهقصػػػكد باٖىدلسػػػْ ٌػػػك  تبػػػٓف –كبعػػػد البحػػػث كباٖدلػػػة كالبػػػرٌا

ٌػػػ(، ا٘هػػاـ العٛهػػة ذك الفىػػكف، عمػػـ الػػدٓف أبػػك دمحم 661 -ٌػػػ 571)القاسػػـ بػػف أحهػػد بػػف الهكفػػق بػػف جعفػػر)
 =هػف سػهاي: أبػك القاسػـ دمحم، كاٖكؿ أصػح. صػاحب: )الهحصػل فػْ الهرسْ المكرقْ الهقرغ الىحكؼ، كهػىٍـ
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ْمَت((1) َأُبك َسِعٓدٍ  َقاؿَ  ًٚ ِهَف الَعِْٓف الز اِئِدِة ِفْ )َفع  ًِ َبَد ِل ، َكَجَعُمكا الَياَء ِبَهْىِزَلِة (2): "َجَعُمكا الت اَء الِتْ ِفْ َأك 
َفْ  ْٖ َِلِف الِتْ ِفْ )ا ْٖ ُّْ ا َْٖىَدُلِس ًُ، َكَها َغٓ ُركا آِخَرُي". َقاَؿ؛ َأْؼ: ا َل ًُ ِبَىاَءاِف َعاِؿ(، َفَغٓ ُركا َأك  ـ  َيْأِتْ َل : "ُث

م  . (3)آَخَراِف: )َتْفِعَمٌة(، َك)َفع اٌؿ(" إلِ آخر كٛهً ق  ً : ]اى  ل  ـِ  ؛(4)ب ت  الو او  أ ل ًفا[ق و  َف  الَفاَء ِفْ ُحْك َأْؼ: ِٖ

                                                                                                                                                                     

ػػا ٌػػ(661)تاٖىدلسػّْْ ِ قِ رْ كْ شػرح الهفصػل(، لمىحػكؼ المُّػ= ػا هػادة، كأكثٌر ػك أكسػع شػركح الهفصػل، كأغزٌر ، ٌك
ًِ ِفػْ )َشػْرِح فائدة ، َكَأَشػاَر ِإَلْيػ ُّْ َْٖىَدُلِسػ . كيؤكد ذلؾ قكؿ ابف جهاعة فْ حاشػٓتً ٌػذي فػْ بػاب الىسػب: َكَعم ػَل ا

ِل(.  كتػب الىحػك،  حتِ صارت عبارة )اٖىدلسْ شارح الهفصػل( كػالعمـ عمػِ )المػكرقْ( يشػار إليػً فػْالُهَفص 
كاٖىدلسْ ٌذا: َقَرَأ اْلُقْرآف كالىحػك عمػِ أبػْ اْلَبَقػاء العكبػرؼ ببغػداد؛ فقػد اجتهػع بػأبْ البقػاء الّىحػكّؼ، كالتراجـ. 

ًٛ عػػف أبػػْ البقػػاء" ُّْ ىقػػ . كحػػاكؿ الباحػػث جاٌػػًدا أف كطبقتػػً. ككػػذلؾ فػػْ حاشػػية ابػػف جهاعػػة: "كقػػاؿ اٖىدلسػػ
سمسػمة رسػائل دكتػكراي فػْ جاهعػة ا٘هػاـ دمحم بػف سػعكد فػْ الريػاض،  يصل إلِ )الهحصػل( الػذؼ ُحقِّػَق عبػر

َقػػْت هخطكطػػة )الهحصػػل( تحػػت إشػػراؼ أ. د دمحم  كلكىػػً لػػـ يصػػل إٚ إلػػِ همخصػػات لٍػػذي الرسػػائل التػػْ َحق 
ػػػػْ: تحقٓػػػػق: رشػػػػٓد الػػػػربيش، ٌػػػػػ. 1427-1426ٌػػػػػ. كتحقٓػػػػق: سػػػػميهاف البشػػػػرؼ،1428-1427الهفػػػػدؼ، ٌك

ٌػػػ. كلػػـ ٓجػػد رسػػػالة 1429-1428ٌػػػ. كتحقٓػػق: ىاصػػػر الغاهػػدؼ،1427-1426كتحقٓػػق: سػػميهاف الىتيفػػْ،
كاهمة إٚ رسالة كاحدة تحهل أبكاًبا هف الىحك، ٚ هف الصرؼ، ككػذلؾ حػاكؿ اٚتصػاؿ عبػر الٍػاتف الجػكاؿ، 

( هػع أ. د حسػف العثهػاف، جاهعػة أـ القػرػ، هكػة الهكرهػة، هحقػق: )شػافية -البريػد اٚلكتركىػْ -كعبػر )الىػت
ٌػػ(، ك)شػرح الشػافية 686الحاجب(، ك)بغية الطالب فْ الرد عمِ تصريف ابف الحاجب، ٚبف الىاظـ)تابف 

عهػػف -عبػػر )الفػػيس( –ٌػػػ( لمشػػافية، كالتػػْ أىػػزؿ فٍٓػػا هقػػاًٚ 850ٌػػػ(، كلػػً: فػػْ شػػرح الىظػػاـ)720لمٓزدؼ)بعػػد
لػـ يسػتجب لكػل ٌػذي  سرؽ تحقٓق هخطكطة الٓزدؼ هدعًيا أىٍػا هخطكطػة الىظػاـ، إٚ أف أ. د حسػف العثهػاف

 (،5/2188. اىظػػػر: الحهػػػكؼ، هعجػػػـ اٖدبػػػاء )جاٚتصػػػاٚت لعػػػل السػػػبب فػػػْ ذلػػػؾ كجػػػكدي حٓىٍػػػا فػػػْ تركيػػػا
ركػػػف الػػػدٓف، شػػػرح الشػػػافية (، ك 5/38ابػػػف خمكػػػاف، كفيػػػات اٖعيػػػاف )جك ، (4/167)جإىبػػػاي الػػػركاة،  ،القفطػػػْك 

البغدادؼ: عبد ك  (،2/250)ج الكعاة كالسٓكطْ، بغية (،24/83)ج الكافْ بالكفيات الصفدؼ،ك  (،2/884)ج
(، كالدكتكر: عبد الرحهف العثيهٓف، فْ هقدهة تحقٓق: كتاب: )التخهٓر( فػْ 8/457)ج القادر، خزاىة اٖدب

  ٌػ(617شرح الهفصل لػ)الخكارزهْ)ت
 (.4/455سٓبكيً )ج كتاب السٓرافْ، شرح (1)
ٌَُك )الت ْفعِ 2) َل( الَهِقيُس الُهط ِرُد،  ًِ ( ) )َفع  ِلػ ًُ: َتْكِميًهػا(". َقػاَؿ َأُبػك َسػِعٍٓد: "َجَعُمػكا الت ػاَء الِتػْ ِفػْ َأك  ُٓل(، َىْحَك: )َكم ْهُت

ْمَت(. ساقط فْ )ـ(. ًٚ ِهَف الَعِْٓف الز اِئِدِة ِفْ )َفع   َبَد
د، 28ٖ( قكلػػػً تعالِ:﴿َكَكػػػذ ُبكا ِبآَياِتَىػػػا ِكػػػذ اًبا﴾ ]الىبػػػأ:3) ػػػك أحػػػد هصػػػادر الهشػػػد  ف هصػػػدري قػػػد ٓجػػػئ عمػػػِ [، ٌك

ػل(، هثػل:  )تفعٓل(، هثل: الت كميـ، كعمِ )ِفع اؿ(، هثل: )ِكذ اب(، كعمػِ )َتْفِعَمػة(، هثػل: )تكصػية(، كعمػِ )ُهَفع 
ـْ ُكل  ُهَهز ٍؽ﴾ ]سبأ: ٌُ ْقَىا رؼ 19﴿َكَهز   .(1/210)ج الصحاح ،[. الجٌك

ػل( إذا كػاف4) ػا فػْ هصػدر )َفع  ىاقًصػا، كفػْ هصػدر )َأْفَعػَل(، ك)اسػَتْفعل( إذا كػاف  ( التزهكا حػذؼ اليػاء أك غٌٓر
ػػل( إذا كػػاف ىاقًصػػا، ىحػػك: )َعػػز ػ( حػػذؼ هػػف هصػػدري إحػػدػ اليػػاءٓف؛ أؼ: اٖصػػمية أك  أجػػكؼ. اعمػػـ أف )فع 
الزائدة؛ أعىْ ياء التفعٓل لمتخفٓف، كعكض عف تاء التأىٓػث هىٍػا، كأف )أْفَعػَل(، ك)اسػَتْفعل( إذا كػاف أجػكؼ، 

ها: )إجازة كاستجازة(؛ أصمٍا: )اجكاًزا كاستجكاًزا(؛ ىقمت حركة الكاك  ىحك: )أجازَ  كاسَتجاز(، تقكؿ فْ هصدٌر
 إلػِ هػا قبمٍػا، كقمبػت ألًفػا؛ فحػذفت إحػدػ اٖلفػػٓف؛ ٚلتقػاء السػاكىٓف، ثػـ عكضػت تػاء التأىٓػث عػف الهحػػذكؼ

ىها التزهكا الحذؼ فْ الهكاضع الثٛثة؛ لئٛ ٓمـز الجهػع بػٓف العػكض  ػك التػاء -كا  كالهعػكض عىػً. ركػف  -ٌك
 .(1/299الدٓف، شرح الشافية )ج
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َْصِل، ْٖ ِؾ؛ َىَظًرا ِإَلِ ا ِف َعَمِ )َجاَز(، َكَسَْٓىَفِتُح ِفْ  الُهَتَحرِّ ًٛ َعَمِ )َأَجاَر(، َك)اْسَتَجاَر( الَهْحُهكَلْٓ َحْه
ِؿ. َٛ ْع ِ٘  ا

] ف ت  ذ  ح  ً : ]و  ل  ُرُي َأف  الَهْحُذكَؼ )ا ق و  ٌِ ًِ َظا ُف(، َكَصر َح ِب ىّ ف  لَعْٓ ِل( اله ص   (1)ِفْ )َشْرِح الُهَفص 
َهْخَشِرؼِّ  َْخَفػػشِ (2)َتَبًعا لمز  ْٖ ٌَُب ا ٌَُك َهْذ ًِ الَخِمٓػػلُ ، َك ٌََب ِإَلْي ٌَُك (4)، َكسػِػٓػػَبػػَكيػْػً(3)، َكال ِذؼ َذ : َأف  الَهْحُذكَؼ 

َِٖلُف الث اِىَيُة الَزاِئَدةُ   .-َأْيًضا –ْ َكَسَتْأتِ  .(5)ا

ؾ   ي ج وز  ت ر  ً : ]و  ل  [ /أ42/ؽ ق و  يض  ف ي الف ع ل   ُِٓريُد ِفْ َهْصَدِرِي َكَها َٚ َْٓخَفِ. الت ع و 

اف ة [ ض  د  اإل  ى  ً : ]ع  ل  ىّ ف  َتاَبَع ِفْ َذلَؾ  ق و  ِل( ِفْ (6) -رحهً هللا –اله ص  ٌَُك (7))َشْرِح الُهَفص  ، َك
ـِ ِسَٓبَكْيًَرْأؼُّ الػػػَفػػػر اءِ  َٛ ُر َك ٌِ ُّْ  (8) ، َكَظا ًُ َُٓجكُز َتْرُؾ الت ْعِكيِض ُهْطَمًقا. َقاَؿ الُهكِصِم ٌَِب َأى  ، َبْعَد ِذْكِر َهْذ

ـ  َرَأِؼ الػػػَفػػػر اءِ  ِسَٓبَكْيً َْ ُث َف الَكِمَهِة؛ َكٌِ َف  َعْٓ ًِ الت ْعِكيُض ُهْطَمًقا؛ ِٖ ْمَزـُ ِفي َٓ َٛ ًُ ِإَراَءًة( َف َت ْٓ : "َكَأه ا )َأَرَأ
ا ِإَلِ الَفاِء َكُحِذَفْت  ٍَ ْهَزُة ُىِقَمْت َحَرَكُت ٍَ  . اىتٍِ. َفْمَُٓتَأه ْل.(9)"ال

  ً ل  ـ  ي  (10)ق و  ل  ةً : ]و  ض  ع ل  الي اء  ع ر  ـ  ه ف  ج  م ز  ج ز  ذ ل ؾ  ف ي )ف ع ل ( ل ه ا ي 
يؾ  إ ل ى (11) ر  ل مت ح 

                                                           

ركػػػػػف الػػػػػدٓف، شػػػػػرح الشػػػػػافية ك  (،607-1/606)جاىظػػػػػر: ابػػػػػف الحاجػػػػػب، ا٘يضػػػػػاح فػػػػػْ شػػػػػرح الهفصػػػػػل  (1)
 .(2/1146)ج

 (.527ا٘عراب )ص صىعة فْ الزهخشرؼ، الهفصل (2)
 (.6/176(، ك)ج3/284، العٓف )جالَخِمٓػػلُ  (3)
 (.4/81سٓبكيً )ج كتاب حالسٓرافْ، شر  (4)
 (.3/473سٓبكيً، الكتاب )ج( 5)
 .ٌػ(646( ابف الحاجب)ت6)
ركػػػػػف الػػػػػدٓف، شػػػػػرح الشػػػػػافية ك ، (607-1/606)ج اىظػػػػػر: ابػػػػػف الحاجػػػػػب، ا٘يضػػػػػاح فػػػػػْ شػػػػػرح الهفصػػػػػل  (7)

 .(2/1146)ج
 (.4/83سٓبكيً، الكتاب )ج (8)
ْٓت ِهْثَل:: َتْرِئَيًة( رأ ْٓتُ  )َكَقدْ  .الى اَس( )َُٓراُككف : َعب اسٍ  اْبفُ  ُت(، كقرأَ كرأَْٓ  )راَءْٓتُ  َتُقكؿُ  "اْلَعَربُ : اْلَفر اءُ  َقاؿَ  (9)  )َرع 

َٖعرابػػْ اْبػػفُ  َكَقػػاؿَ . َتْرِعَيػػًة( راَيػػًة، ِإَراَءًة، الشػػْءَ  )َأَرْيتُػػً: ا رَءاَءًة( كا  ٌَِرؼُّ . كا   كَأصػػمً: فػػرآُي(، الشػػْءَ  )َأَرْيتُػػً: اْلَجػػْك
 (.14/295العرب )ج (، كابف هىظكر، لساف3/141القرآف )ج : الفراء، هعاىْ)َأْرَأُْٓتً(. اىظر

 .(296اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 10)
 .(عكضً)( فْ )ؾ(: 11)
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ر ي [ ُّْ  آخ  ًَ الَخَكاِرْزِه ِل( (1)ٌََكَذا َكج  ىّ ف  ، َكَقاَؿ ِفْ )َشْرِح الُهَفص  ًُ؛ َأْؼ: )َتْفِعَمًة( اله ص  ًُ َأى  ُرُي: َسَبُب ، َكَغْٓ
، َكاْلَتَزـَ ُدكَف  ِّْ  الِقَياِس

ًِ ِؼ َقْكِلَؾ: َأَحُد ِبَىاِء َهْصَدِرْي َٛ ًِ ِبِخ ًَ ِلَحْذِؼ َتاِئ َٛ َكْج ، َف ًِ َِخي ِٖ ًٚ ًِ اْسِتْثَقا َأِخي
ـ  لَ  ِؼ )َتْفِعَمٍة(، ُث َٛ ، ِبِخ ًِ ًُ ِإَلِ َأْصِم ا َل ا َردًّ ٍَ ، َكَكاَف َحْذُف ًِ ا )ِإَقاَهًة(؛ َفِإف  الِقَياَس َحْذُؼ َتاِئ ٍَ ـَ َأى  ْك ُسمِّ

ِزـٌ ِلمت ْعِكيِض ِفْ الت ْعِزيَ  َٚ َف )ِإَقاَهٍة( َأف  الَحَذَؼ ِفْ )ِإَقاَهٍة(  ا َكَبْٓ ٍَ َى ْٓ ِة، َفالَفْرُؽ َب
ًٚ َكُمُزكـِ الَحْذِؼ  (2) َٛ ِإْع

ٍؿ؛ ِإِذ اْجِتَهاُع الَياَءِْٓف َٚ ُْٓكِجُب َحْذًفا. َٛ  ِفْ )َعَصا(، َكالَحْذُؼ َفْ )َتْعِزَيٍة( َلْيَس َعَمِ َطِريِق ِإْع

ـُ  اِرحُ َكَسَكَت الش    ُخ ِىَظا ْٓ ٌَُك َكالِذؼ َىَفاُي، َذَكَرُي الش  ـِ َتْرِؾ الت ْعِكيِض ِفْ )اْٚسِتْفَعاِؿ(، َك َعْف ُحْك
ٓفِ  ًِ َىاِئًبا َعِف الت اءِ ، َكَعم َل ِبُطكِؿ اْلكَ (3)الدِّ ـِ: َلْك ُجِعَل الُهَضاُؼ ِإَلْي ـ  َقاَؿ: "َكُرب َها َُٓجب اِف؛ أؼ: (4)َٛ ، ُث

ـَ ِإْرَكاًحا(، َكَقاؿَ  : -َتَعاَلِ -)اْ٘فَعاُؿ(، َك)اْٚسِتَفَعاُؿ( ِهْف َغِْٓر َتْعِكيٍض، ِكَٚ ِإَضاَفٍة، ِهْثُل: )َأْرَكَح الم ْح
ََٔذ غَ ﴿ يَْطانُ اْشخَْ  ًُ الشا  . اىتٍِ.(6)؛ أؼ: )َغَمَب(، َكَهْصَدُرُي: اْسِتْحَكاذٌ (5) ﴾يَيِْٓ

َف  الَهْصَدَرْيفِ  ؛ ِٖ ًِ ـُ ِفي َٛ ٌََذا ِهه ا الَك َها؛ ِلُْٓؤَتِ ِبالت   /ب42/ؽ َكَلْيَس  ٍِ اِء؛ ِعَكًضا َٚ َهْحُذكَؼ ِفٓ
ؿٍ  َٛ ِر ِإْع ِف ِهْف َغْٓ َحْٓ ى َها َجاَءا ُهَصح  ا، َكاِ  ٍَ ًٚ َعْى َضاَفِة َبَد ِ٘ ًُ َأِك ا . (7)َعْى ًِ  -، َكَسَيْأِتْ َذِلَؾ ِفْ َهْكِضِع

 . (8)-َتَعاَلِ  -ِإْف َشاَء هللُا 

] ف ي ف  ر  ع  ب ي ف  الح  ه  ً : ]ب الج  ل  ُٖكلَ  ق و  ـْ َيُكفْ ٌَُها َحْذُؼ الَياِء ا ِ، َكَحْذُؼ الَياِء الث اِىَيِة؛ َأْؼ: ِإَذا َل

                                                           

ٌػػػػػ( القاسػػػـ بػػػف الحسػػػٓف بػػػف أحهػػػد الخػػػكارزهْ، هجػػػد الػػػدٓف، الهمقػػػب 617صػػػدر اٖفاضػػػل )الخػػػكارزهْ()ت (1)
. لػػً كتػػب، هىٍػػا: )شػػرح الهفصػػل( بػػػ)صدر اٖفاضػػل(: عػػالـ بالعربيػػة، هػػف فقٍػػ ػػل خػػكارـز اء الحىفيػػة، هػػف ٌأ

لمزهخشػػرؼ، فػػْ ىحػػك ثٛثػػة هجمػػدات، ك)ضػػراـ السػػقط( فػػْ شػػرح سػػقط الزىػػد لمهعػػرؼ، كالتكضػػيح( فػػْ شػػرح 
الهقاهات، ك)بدائع الهمح(، ك)الزكايا كالخبايا( فْ الىحك، ك)السر فْ ا٘عراب(، كلً ىظـ. قتمً التتار. اىظر: 

الحهػػػػػػكؼ، هعجػػػػػػـ اٖدبػػػػػػاء (، ك 1/309شػػػػػػرح الهفصػػػػػػل فػػػػػػْ صػػػػػػىعة ا٘عػػػػػػراب )ج –التخهٓػػػػػػر ، الخػػػػػػكارزهْ
 لزركمػػػػػْ،كا (،2/200)ج الغػػػػػزؼ، دٓػػػػػكاف ا٘سػػػػػٛـك ، (2/252)ج ، كالسػػػػػٓكطْ، بغيػػػػػة الكعػػػػػاة(5/2191)ج

 .(5/175)ج اٖعٛـ
ِزـَ )( فْ )ؾ(: 2)  ٛ  .(ال
 .(1/77ج( الىظاـ، شرح الشافية )3)
 .(الياء)( فْ )ـ(: 4)
 . [19:الهجادلة]( 5)
 .(استحكاًذا)( فْ )ؾ(: 6)
 .(إعهاؿ)( فْ )ط(: 7)
 . ليست هكجكدة فْ )ط(.-إف شاء هللا تعالِ  -( 8)
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ًُ  (1)َذِلَؾ الَهْصَدُر ُهَضاًفا َأْك َكاَف ُهَضاًفا ِلَها ـُ. (2)َقْبَم  ٛ َِٖلُف َكال  ا
م ٍة(, اع  م ى )ه ف  اء  )ف اع ل ( ع  ً : ]ج  ل  ق و 
)ف ع اٍؿ([ (3) َٖىْ  و  ًِ ا َها َكَها َصر َح ِب ٍُ ُّْ الهَقِيُس ِهْى ، َدُلِس

ًِ ِسَٓبَكْيً اُؤُي الَياُء؛ ٌَُك )ُهَفاَعَمًة(، َك)ِفَعاٌؿ( َهْسُهكٌع َكِثٌٓر ِفيَها َلْيَس َفاُؤُي َياًء، َكَىاِدٌر ِفيَها فَ  َكَىص  َعَمْي
ا، َفَتُقكُؿ: )َياَسَر: ُهَياَسَرًة(، َك)َياَكـَ  ٍَ ْٓ ْٚشِتَغاِؿ الَكْثَرِة َعَم
: )ََٓكاًها(، (5) : ُهَياَكَهًة(. َكَحَكِ اْبُف ِسَْٓدي(4)

ٌَُك َىاِدٌر.  َك
ع   م ى )ف ي  اء  ع  ج  ً : ]و  ل  اٌؿ( ِبالت ْشِدِٓد ِهْف َقاَؿ الُهَصىِّفُ  اٍؿ([ق و  ٌَُك َقَياُس َهْف َقاَؿ: )َفع  ُرُي: "َك ، َكَغْٓ

َِٖلُف َياًء؛ ٚىْ  َْ ِبُحُركِؼ الِفْعِل اْىَقَمَبِت ا ُؿ َكُأِت َٖك  ًُ ِإَذا ُكِسَر ا َى  َْ )َفْيَعاٌؿ(، )َفع َل(؛ ِٖ ا، َفَبِق ٍَ ِكَساِر َها َقْبَم
ٌََذا الَباِب َجَعَل سػِػٓػػَبػػَكيػْػً ٌَُك ِقَياُس  َقْكَؿ َهْف َقاَؿ: )َفع اٌؿ(؛ َأْؼ: ِبالت ْخِفِٓف ِفْ َهْصَدِر  َكَله ا َكاَف َذِلَؾ 

ا ُأكَلِئَؾ ِفْ )َفْيَعاٍؿ(، )َفاَعَل( َهْبىِ  ٍَ ـْ َحَذُفكا الَياَء الِتْ َجاَء ِب ٍُ ًُ َقاَؿ: َكَأى  َى  يًّا َعَمِ َحْذِؼ الَياِء؛ ِٖ
ٌَا"  . اىتٍِ. (6)َكَىْحِك

  ً ل  ـ  ق يل : إ ف  )ق ت ااًل([(7)ق و  ه ف  ث  ً : ] َأْؼ: ِبَتْخِفِٓف الت اِء. ؛: ]و  ل  ل  إ ال  أ ى ؾ  ت ض  (8)ق و  ـ  ه ا ق ب 
ر ي   ـِ اْسـٌ َعَمِ )َتَفعٍُّل((10)ِقاَؿ سػِػٓػػَبػػَكيػْػً [(9)آخ  َٛ ًُ َلْيَس ِفْ الَك َى  َف؛ ِٖ ـْ َِٓزيُدكا (11): "َكَضهُّكا الَعْٓ ، َكَل

                                                           

 .(إلِ ها قبمً)( فْ )ؾ(: 1)
 .(فيً)( فْ )ط(: 2)
 .(هفاعل)( فْ )ط(: 3)
 .(ياكهً)( فْ )ؾ(: 4)
سٓدي، أبك الحسف: إهاـ فْ المغػة كآدابٍػا. ٌػػ( عمْ بف إسهاعٓل، الهعركؼ بابف  458 -ٌػ 398( ابف سٓدي)5)

كلد بهرسية )فْ شرؽ اٖىدلس( كاىتقل إلِ داىية فتكفْ بٍا. كاف ضريًرا )ككذلؾ أبػكي(، كاشػتغل بػىظـ الشػعر 
هػػدة، كاىقطػػع لٗهٓػػر أبػػْ الجػػيش هجاٌػػد العػػاهرؼ. كىبػػغ فػػْ آداب المغػػة كهفرداتٍػػا، فصػػىف: )الهخصػػص(، 

ك هف أثهػف كىػكز العربيػة، ك )الهحكػـ كالهحػيط اٖعظػـ(، ك)شػرح هػا أشػكل هػف شػعر الهتىبػْ(، ك)اٖىٓػق( ٌك
سٓر أعٛـ الىػبٛء  ،الذٌبْك ، (2/226)ج إىباي الركاة ،فْ شرح حهاسة أبْ تهاـ، كغٓر ذلؾ. اىظر: القفطْ

 .(4/263)ج اٖعٛـ لزركمْ،كا، (20/100)ج الكافْ بالكفيات ،الصفدؼك ، (13/353)ج
 (.4/369)ج سٓبكيً، الكتاب (6)
 .(297اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 7)
هػا(. ىػصُّ الجػاربردؼ: )ٓريػد أف هػا فػْ  (8) ـ َتَكرُّ ػل( ىحػك: َتَكػر  ىص  ابف الحاجب: )كيأتْ هػف )َتَفّعػل( عمػِ )َتَفعُّ

هػا(. ركػ ـ َتَكرُّ ف الػدٓف، أكلً التاء ٓجػْء هصػدري عمػِ طريقػة الهاضػْ إٚ أىػؾ تضػـ هػا قبػل آخػري، ىحػك: َتَكػر 
 . (297)صىقرة شرح هجهكعة الشافية  كشآٌف،، (1/300شرح الشافية )ج

  .(آخر)( فْ )ؾ(: 9)
 . (4/79)ج الكتاب ،سٓبكيً (10)
 ( فْ )ؾ(: )َيْفُعُل(.11)
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َى  (1))َياًء( َكَٚ )َأِلًفا( َقْبَل آِخِريِ  ـْ َجَعُمكا ِزَياَدَة )الت اِء(؛ ِٖ ٍُ
ًِ َكَتْشِدَٓد الَعِْٓف ِعَكًضا ِهه ا ُٓزاُد"،  (2) ِل ِهْف َأك 

") ًٚ ـْ َقاُلكا: )َتَحه ْمُت ِتْحَها ٍُ َقاَؿ: "َكَأه ا الِذؼ َقاُلكا: )ِكذ اًبا(، َفِإى 
َْٖلَف َكَها َأْدَخُمكٌَا (3) ؛ أَرَاُدكا َأْف ُْٓدِخُمكا ا

ـْ َأَتْكا ِبُحُركِؼ الِفْعِل ِبَأْسِرٌَا، أ43/ؽ الَكْسَر َكَها (4)ْفَعْمَت(، َكَأَراُدكاِفْ )أَ  ٍُ / َكَسُركا ِفْ)ِإْفَعاٍؿ(؛ َيْعِىْ َأى 
ى َها َزاُدكا ا َكَها َفَعُمكا ِفْ َهْصَدِر )َأْفَعْمَت(. َكا  ٍَ َل َكَزاُدكا َقْبَل آِخِرٌَا َأِلًفا، َكَكَسُركا َأك 
ـْ ِفْ  (5) الَهْصَدِر َها َل

َياَدةِ  ، َفَكاَف َأْحَهَل ِلمزِّ َف  اٚسـَ َأَخفُّ َيُكْف ِفْ الِفْعِل؛ ِٖ
ؽ( بكسر التاء كالهيـ كتشدٓد الٛـ، (6) ّٛ . َك)ِتِه

ػػرؼ  ًُ كَتَهم َق لً َتَهمُّ قاؿ الجػػٌك ًقا: "يقاؿ: َتَهم َق  ٛ ًُ" (7)ًقا كِتِه ًِ َكَتَمَطَف َل َد ِإَلْي  :، قاؿ(8)إذا َتَكد 

ػػػػػػػػػب  ع الق ػػػػػػػػػةٍ  بػػػػػػػػػاٍب ف ح   ث الث ػػػػػػػػػة  أ ح 
 

ػػػػػػ  ح  ٍؽ و  ػػػػػػال  ػػػػػػب  ت ه  ح  ػػػػػػل  و  ت  ٌ ػػػػػػو  الق  ب  
(9) 

 
 اىتٍِ. 

َٛ الَهْكِضَعْٓفِ  َضاَفِة ِفْ ِك ِْ٘ ( ِبا ( ِبال ْتىِكيِف ِفْ الَهَكاِضِع الث َٛثِة، َكُيْرَكػ: )َفُحبُّ َكاَيُة )ُحب  ، كالرِّ
 ًُ ُّْ  َقاَل ِل( فْ   (10)الخكارزه  . (11))َشْرِح الُهَفص 

                                                           

 .(آخر)( فْ )ؾ(: 1)
 . (الياء)( فْ )ـ(: 2)
 . (80-4/79)ج الكتاب ،سٓبكيً (3)
 .(كأزادكا)( فْ )ط(: 4)
 .(ادكاأر )( فْ )ط(: 5)
ػػا 6) ( َأَرادكا َأف ُٓػػػْدِخمكا اِٖلػػَف َكَهػػػا أدخمٌك ًٚ ػػا مػػػُت ِتِحه  ـ َقػػػاُلكا: )تَحه  ٍُ ِفػػػْ )أْفَعْمػػػت ( أّهػػا اّلػػػذٓف َقػػاُلكا: )ِكػػػذ اًبا(؛ َفػػِإى 

ا، َكَزاُدكا قبػل آخرٌَػا أِلفػػًا، ككسػركا أّكلٍػػا َكَهػا فع مػػكا َذِلػؾ ِفػػْ كاسػَتْفَعْمت( أَعِىػْ: َأىٍػػـ أتَػكا بحػػركؼ اْلِفْعػل بأسػػٌر
َف اْلهصػػدر اسػػـٌ، كاٖسػػهاء  ى َهػػا ِٓزيػػُدكَف ِفػػْ اْلهصػػدر َهػػا لػػـ يكػػف ِفػػْ اْلِفْعػػل؛ ِٖ مػػت كاسػػتْفَعْمت(، َكاِ  هصػػدر )فع 

َياَدة. ابف سٓدي َْفَعاؿ، كأحَهل لمزِّ ْٖ  .(4/314)ج الهخصص ،أخفُّ هف ا
ًقا(، ساقط فْ )ؾ(.7)  ٛ  ( )كِتِه
رؼ، الصحاح 8)  . (4/1556ج)( اىظر: الجٌك
 .80سبق تخريجً، ص (9)
(10)  ُّْ ِل  ،الخكارزه  .(3/77فْ صىعة ا٘عراب )جَشْرِح الُهَفص 
 ( فْ )شرح الهفصل( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(.11)
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[ : ً ل  ([(1)ق و  ـ  اله ت ه كّ ف  )و او  ر  االس  اف  ف ي آخ  ً  إ ذ ا ك  ِف الِفْعُل  ف    ّى ـِ الُهَتَهكِّ َخَرَج ِباْٚس
ِؿ.، كَ (2)كػَ)َتْعُزك( َٛ ْع ِ٘ ٌَُك(، َكَسَيْأِتْ َذِلَؾ َهْبُسكًطا ِفْ ا ُر الُهَتَهكِِّف، َىْحَك: ) ـُ َغْٓ  اْٚس

  ً ل  ب  ق م ب  الو او  ي اءً (3)ق و  ج  ا َضه ٌة،  ؛[(4): ]و  ٍَ ـِ )َكاٌك( ِفْ أِخِر َقْبَم ـْ ُْٓكَجْد ِفْ اْٚس ًُ َل َٖى 
ٌَُك(. ِف كػَ) ِؼ َغِْٓر الُهَتَهكِّ َٛ  ِبِخ

  ً ل  ((6): ](5)ق و  و اؿ  )التّ ج  (, و  اد  د  ع اؿ ( كػ)التّ ر  : )التّ ف  أ ي 
َذاُر،  -َأْيًضا –َجاَء  [(7) ٍْ )التِّْمَعاُب، َكالتِّ

ًُ َأف   (، َكَسَيْأِتْ ِفْ آِخِر الَباِب َبَياُف َهْعَىِ َقْكِؿ الُهَصىِّفِ (8)َكالتِّْقَتاُؿ، َكالتِّْسَيارُ  )ِلمت ْكِثِٓر(، َكَحاِصُم
. َقاَؿ س ًِ َِٓذاِف ِبَكْثَرِت ْٙ ِّْ ِزَياَدٌة؛ ِل ِث َٛ : (9)ػِػٓػػَبػػَكيػْػً)التِّْفَعاَؿ( َلْيَس َهْصَدَر )َفع َل(، َبْل ِزيَد ِفْ َهْصَدِر الثُّ

ٌََذا َهْصَدَر )َفَعْمَت(، َكَلِكْف َله ا ٌء ِهْف  ْْ ٌََذا"؛ َأْؼ:  (11)َأَرْدتَ  (10)"َكَلْيَس َش َت الَهْصَدَر َعَمِ  الت ْكِثَٓر َبَىْٓ
 . ِّْ ث َٛ ًُ َتْكِثٌٓر ِلَهْصَدِر الِفْعِل الثُّ  إى 

 ُّْ َْىَدُلِس ْٖ ُرُي ِهَف الُككَفَِّٓٓف َْٓجَعُمكفَ  : "َكَكاَف الػػػَفػػػر اءُ قاَؿ ا َكَغْٓ
)الت ْفَعاَؿ( ِبَهْعَىِ )الت ْفِعِٓل(، (12)

                                                           

هػا(. ىػصُّ الجػاربردؼ: )ٓريػد أف هػا فػْ 1) ـ َتَكرُّ ػل( ىحػك: َتَكػر  ( ىص  ابف الحاجب: )كيأتْ هػف )َتَفّعػل( عمػِ )َتَفعُّ
هػا...، إٚ أىػؾ إذا  أكلً التاء ـ َتَكرُّ ٓجْء هصدري عمِ طريقة الهاضْ إٚ أىػؾ تضػـ هػا قبػل آخػري، ىحػك: َتَكػر 

َف   ًيػػا(، ك)َتَخػػاَفِ: َتَخاِفًيػػا(؛ ِٖ ػػَل(، ك)الت َفاُعػػَل( هػػف الىػػاقص كسػػرت العػػٓف فٍٓهػػا ىحػػك: )َتَهى ػػِ: َتَهىِّ  بىٓػػت )الت َفعُّ
ـِ الُهػػَتَهكِِّف )َكاٌك( قبمٍػػا الى ػاِقَص ِإْف كػػاَف ياِئيًّػػا َفِمهُ  ًُ ِإَذا َكػػاَف ِفػػْ آِخػػِر اْٚسػػ َّىػػ ِٗ ف كػػاف كاكيًّػػا؛ َف َجاَىَسػػِة الكسػػرة، كا 

، كشػػػآٌف، هجهكعػػػة (1/300ركػػػف الػػػدٓف، شػػػرح الشػػػافية )جك ضػػػهة كجػػػب قمػػػب الػػػكاك يػػػاء، كالضػػػهة كسػػػرة. 
  . (297الشافية )ص

 ( فْ )ط(: كػ)يغزك(.2)
: غٓر الهتهكف كػ)ٌك(.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ 3) ًِ  َقْكِل
 .(298اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
 .299الهرجع السابق، ص( 5)
مػ6) ًِ ِبَىاء آخر َكَها َأى ؾ قمَت ِفْ َفَعْمػت َفع  ًِ الهصدَر هف َفَعْمت فُتمِحق الزكائَد كَتبىي ٌََذا باُب َها ُتَكثُِّر ِفي ت ِحػٓف ( 

ف كث رت َكَذِلَؾ َقْكلؾ ِفْ  ْفق الت ْصفاؽ َكِفْ الَجػكَٚ د الت ْرداد َكِفْ الص  دار َكِفْ الم ِعب الت ْمعاب َكِفْ الر  ٍْ ْدر الت  ٍَ ٌَػَذا ال ْمت َكَلِكف لّها أرْدت التكثٓر َبَىْٓت اْلهصػدر عمػِ  ٌََذا هصدَر فع  الت ْجكاؿ كالت ْقتاؿ كالت ْسيار َكَلْيَس شٌْء هف 
ٌُػَك لْمِفْعػل َكَها بىٓت َفَعْمػت ع ًٍ َْٓجَعػل الت ْفعػاؿ تكثٓػرًا لمهصػدر ال ػِذؼ  ْمػت. َقػاَؿ َأُبػك سػعٓد: اْعَمػـ َأف ِسػَٓبَكْي ػػػْدر اْلكثٓػػػر كالت ْمعػػػاب ِبَهْىِزَلػػػة الّمعػػػب الكثٓػػػِر َكَكػػػاَف الفػػػر اء كغٓػػػرُ مػِ فع  ٍَ ػػػدار ِبَهْىِزَلػػػة َقْكلػػػؾ ال ٍْ ِّْ َفيصػػػٓر الت  ي هػػػف الثُّٛثػػػ

َعُمػػكَف الت ْفعػاؿ ِبَهْىِزَلػػة التفعٓػل كاٖلػػَف ِعَكضػًا هػػف اْلَيػاء كيجعمػػكف ألػف الّتْكػػَرار كالت ػْرداد ِبَهْىِزَلػػة يػػاِء اْلُكػكِفّٓٓف ٓجْ 
ًُ ُيَقاؿ الت ْمعاب َكَٚ ُيَقاؿ الت ْمعٓب. ابف سٓدي َى  ِٖ ًٍ  .(4/316)ج الهخصص ،َتْكِرير كَتْرِدٓد كالقكُؿ َها َقاَلً ِسَٓبَكْي

 .(التحكاؿ)ؾ(: ( فْ )7)
 .(التيسار)( فْ )ـ(: 8)
 . (4/84)ج الكتاب ،سٓبكيً( 9)
 ( )لها(، ساقط فْ )ؾ(.10)
 .(ردت  )( فْ )ط(: 11)
 .(ْٓجِهعكف )( فْ )ط(: 12)
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َِلُف ِعَكٌض ِهَف الَياِء، َفَأِلُف )الت ْرَداِد( ِبَهْىِزلَ  ْٖ ًِ سػِػٓػػَبػػَكيػْػً(1)ِة َياِء )َتْرِدٍٓد("ِكا ٌََب ِإَلْي ََصحُّ َها َذ ْٖ  . (2). َكا
ى   ْبَياِف(؛ َفَمْيَس َهْصَدًرا، َكاِ  ْفَعاِؿ( ِباْلَكْسِر َكػ)التِّ ٌَُك اْسـٌ ٌذا فْ )الت ْفَعاِؿ( ِبَفْتِح الت اِء، َأه ا)التِّ َها 

ـ  َتْجَعلُ  ًُ  /ب43/ؽ ُجِعَل َهْكِضَع اْلَهْصَدِر، َكَقْكِلَؾ: )أََغْرُت ِإَغاَرًة(، ُث )َغاَرًة( َهْكِضَع )ِإَغاَرٍة(، َكِهْثُم
ْمَقاُء( ُتِريُد )المُّْقَياَف( َكَها َقاؿَ   :)التِّ

ي   ػػػػػد  ٌ ػػػػػل  ت ػػػػػأ ت ي ه واع  ؾ   ػػػػػر  ي  ػػػػػت  خ   أه م 
 

ػػػػػل    ً  األ ه  ػػػػػر  عػػػػػف ت مقائ ػػػػػ فػػػػػاليوـ  ق ص 
 (3) 

 
ٓفِ  ـُ الدِّ ُْٓخ ِىَظا ُِٓريُد َعْف ِلَقاِئَؾ، َقاَؿ الش 
ُرٌَُها، َكُهَراُدُي ِهه ا(4) ـْ َِٓجْئ َغْٓ : "َكَل

ـُ َهْصَدٍر،  (5) ٌَُك اْس
 ٍَ ُرٌَا، ِهْى َٚ َيَكاُد ُْٓكَجُد َغْٓ ًُ َجاَء ِست َة َعَشَر َحَرًفا،  ِل المَُّغِة: ِإى  ٌْ ًِ َقْكُؿ َبْعِض َأ َٛ َُٓىاِفي ْبَياُف، َف ا: )التِّ

َكايُ )كَ  ٍْ ْمَقاُء(، َكُيَقاُؿ: )َهر  ِت : َهَكاِضُع، (8)(ِتْرَباعُ )كَ  (7)،(ِتْعَشارُ )، كَ (ِهَف الم ِْٓل(، َك)ِتْبَراؾُ  (6)التِّ
اب ُة الَهْعُركَفُة، َك)الر ُجُل الَكذ اُب(، َك)ِتْجَفاٌؼ(: آَلٌة ِلْمَحْربِ  (: َبٌْٓت ، َك)ِتْهَثاٌؿ(، َك)ِتْهَرادٌ (9)َك)ِتْهَساٌح(: الد 

ـِ، َك)ِتْمَفاٌؼ( ٌَُك َثْكَباِف َُٓمف افِ (10)ِلْمَحَها : َك
ـِ، َكُيَقاُؿ: )َأَتِت الى اَقُة َعَمِ (11) ، َك)ِتْمَقاـٌ(: َسِريُع الم ْق

ًِ الَفْحُل، َك)ِتْمَعاٌب(: َكِثُٓر الم ِعِب، َك)ِتْقَصاٌر(: َكٌُ ) ا ِفي ٍَ ا(؛ أؼ: الَكْقِت الِذؼ َضَرَب ٍَ َك ِتْضَراِب
ٌَُك الَقِصُٓر.(12)الُهَخى َقةُ  َدُة، َك)ِتْىَباٌؿ(: َك َٛ   ؛ َأْؼ: الِق

                                                           

 .(4/316)ج الهخصص ،ابف سٓدي (1)
 . (4/84)ج الكتاب ،سٓبكيً( 2)
]هػف شػكارد اٖكزاف[: ِتْفعػاؿ: كَتفعػاؿ: لػـ ٓػرد  ( فْ )ؾ( عف تمقائؾ. البٓت عمِ ]البسيط[ لػػ)الراعْ(. الشػاٌد:3)

فْ كٛـ العرب صفة ٚك اسـ عمِ كزف تفعػاؿ بكسػر التػاء إٚ بضػعة عشػر حرفػا. هىٍػا: رجػل تكػراـ. كتمقػاـ 
)عظػػػيـ المقػػػـ( . كتجفػػػاؼ لمدابػػػة. كتهثػػػاؿ. كرجػػػل تهسػػػاح )أؼ كػػػذاب( . كتىبػػػاؿ )قصػػػٓر( . كتمعػػػاب )كثٓػػػر 

رؼ  (،4/84)ج الكتػػاب ،فهصػػدراف فػػْ القػػرآف. اىظػػر: سػػٓبكيًالمعػػب( . أهػػا تمقػػاء كتبيػػاف   الصػػحاح ،كالجػػٌك
 الزهخشػػرؼ، أسػػاس البٛغػػةك  ،(1/10)ج التبريػػزؼ، شػػرح دٓػػكاف عىتػػرةعىػػد: . كلعىتػػرة بػػف شػػداد (6/2484)ج
الزبٓػػػػدؼ، تػػػػاج ك  (،4/273)ج بصػػػػائر ذكؼ التهٓٓػػػػز فػػػػْ لطػػػػائف الكتػػػػاب العزيػػػػز الفٓركزأبػػػػادؼ،(، ك 2/82)ج

ػػراج،ك ، (13/441العػػركس )ج المبػػاب فػػْ قكاعػػد المغػػة كآٚت اٖدب الىحػػك كالصػػرؼ كالبٛغػػة كالعػػركض  الس 
 .(243)ص كالمغة كالهثل

 .(1/79ج( الىظاـ، شرح الشافية )4)
 فْ )ؾ(: )كها(.  (5)
 . (تٍكا)فْ )ط(:  (6)
 . (تعشاف)فْ )ؾ(:  (7)
 فْ )ؾ(: )كترتاع(.  (8)
 . (الحرب)فْ )ؾ(:  (9)
 .(تمفات أك تمفاؽ): ( فْ )ؾ(10)
 . (ٓمفقاف)فْ )ؾ(:  (11)
 . (الخىقة)فْ )ط(:  12)
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ً : ]ت ق وؿ   ل  ق و 
ييا(1) ـ  ر هّ   ٍ ى  اف  ب ي  : )ك 

ـْ ِهَف الت ر  (4): "ُتِريدُ (3) قاؿ سػِػٓػػَبػػَكيػْػً [(2) ٍُ َى ْٓ اِهْ، َها َكاَف َب
يًّا( َكاِحًدا، ككذا (5)َكَكْثَرِة الر ِهْ، َكَٚ َيُككفُ  هِّ ، َكَٚ َيُككُف ِهْف َكاِحٍد؛ َيْعِىْ:  (6))الرِّ )الِحثَِّٓثِ(: َكْثَرُة الَحثِّ

ٓزػ  ي ا، كالِحثَِّٓثِ، َكَكَذِلَؾ الِحجِّ هِّ  ( َٚ َيُككُف ِهْف َكاِحٍد". (7)َأف  )الرِّ

َلِة، (8)اَؿ َأُبك َسِعٓدٍ قَ  َٚ ـِ ِبالد  ا َكْثَرُة الِعْم ٍَ ٌََذا الَكْزِف ِلَكاِحٍد، َقاُلكا: )ِدلَِّٓمِ(؛ َُٓراُد ِب : "َكَقْد َيُككُف ِهْف 
 َْ ا، َكَقاُلكا: )الِقتَِّٓتِ(، َكٌِ ٍَ ِٓرػ(: َكْثَرُة اْلَقْكِؿ"َكالرُُّسكِخ ِفٓ ٍِجِّ  . (9)الى ِهيَهُة، َك)ال

  ً ل  ً   - : ]ق اؿ  عه ر  (10)ق و  ى  ي  للا  ت ع ال ى ع  ض  مّ يف ى ألذ ى ت  -ر  َِثٓرِ (11)"[: "ل و ال  الخ  ْٖ ًُ اْبُف ا  . َساَق
اَيِة( ٍَ ِفْ )الىِّ
ًُ ِبَمفِع: "َلْك َأَطْقتُ  (12)  . (14)اَٖذاَف َهَع الِخمِّيَفِ ٖذ ْىُت" (13)َعْى

                                                           

 . (يقكؿ)فْ )ؾ(:  1)
يًّا" بكسر الراء كالهيـ الهشػددة، كالقيػاس: تراهًيػا". الكقػاد2) شػرح التصػريح عمػِ التكضػيح فػْ  ،( "كتراهِ القـك ِرهِّ

 .(2/36)ج الىحك
 . (4/41)ج الكتاب ،سٓبكيً( 3)
 . (ٓريد)فْ )ؾ(:  (4)
 . (ٚ يككف )فْ )ط(:  (5)
 . (ككذلؾ)فْ )ؾ(:  (6)
ٓرػ )فْ )ط(:  (7)  . (الِحجِّ
ػْ )القّتٓتػِ(، :كقػػالكا فٍٓػا، كالرسػكخ بالّدٚلػة العمػػـ كثػرة بػً ٓػراد )الػػّدّلٓمِ(: ( قػاؿ السػٓرافْ: "قػالكا8) الّىهيهػػة(،  ٌك

 .(4/426ج) سٓبكيً كتاب السٓرافْ، شرح ".كالكٛـ القكؿ كثرة: ك)الٍّجٓرػ(
َٓمػػِ( فمػػيس 686ٌػػػ(، الرضػػْ اٖسػػتراباذؼ)ت646( فػػْ شػػرح شػػافية ابػػف الحاجػػب)ت9) ػػا )اْلِفعِّ  -أيضػػاً  –ٌػػػ(: أه 

ٓػػَزػ(: هبالغػػة الت َحػػاّث، كالتراهػػْ، كالتحػػاجز؛ أؼ: ٚ يكػػكف هػػف كاحػػد، كقػػد  ي ػػا، كالِحجِّ قياسػػيًّا، فػػػ)الِحثَِّٓثِ، كالرِّهِّ
ٓػػَرػ، كالِخمِّيَفػػِ(؛ أؼ: كثػػرة الدٚلػػة، ٓجػػئ هىػػً هػػا يكػػكف هبالغػػة لهصػػدر ا ٍِجِّ يَهػػِ، َكال هِّ لَِّٓمِ، َكالىِّ لثٛثػػْ: كػػػ)الدِّ

َْٖكَلػػػِ الَهْىػػُع، كقػػػد حكػػػِ  ْجػػػر: أؼ: الٍػػذر، كالخٛفػػػة. كأجػػاز بعضػػػٍـ الهػػػد فػػْ جهيػػػع ذلػػؾ، كا ٍُ كالىهيهػػة، كاْل
يَصػػػػػػاء( بالهػػػػػػد، كأىكػػػػػػري الفػػػػػػراء)ت189الكسػػػػػػائْ)ت الشػػػػػػافية شػػػػػػرح  الرضػػػػػػْ،ٌػػػػػػػ(. اىظػػػػػػر: 207ٌػػػػػػػ(: )ِخصِّ

 .(16)صشرحاف عمِ هراح اٖركاح فْ عمـ الصرؼ  ،، كدىقكز(1/168)ج
 .(300اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 10)
ََذاَف َهػَع الِخمِّيَفػػِ ٖذ ْىػُت" الِخمِّيَفػِ ِباْلَكْسػِر َكالت   (11) ْٖ ِد ْشػػِدُٓركؼ فػْ )الىٍايػة(: ػ َكِفػْ َحػِدِٓث ُعَهػػَر: "َلػْك أَطْقػُت ا

لِّيٛ، هصػػَدٌر َٓػػُدؿ َعَمػػِ َهْعَىػػِ الَكْثػػ ي ػػا كالػػدِّ ًُ ِهػػَف اْٖبِىيػػة، كالرِّهِّ ٌُػػَك َكَأْهَثاُلػػ َفػػُة، َك َٛ رة. اىظػػر: ابػػف َكاْلَقْصػػِر: اْلِخ
  .(2/69)ج الىٍاية فْ غريب الحدٓث كاٖثر اٖثٓر،

 .(2/69)ج الىٍاية فْ غريب الحدٓث كاٖثر ابف اٖثٓر،( 12)
 .(أطمقتُ ) فْ )ط(: (13)
 .(2/69)ج الىٍاية فْ غريب الحدٓث كاٖثر ابف اٖثٓر، (14)
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َذ ْىُت" (2)ِفْ الط َبَقاتَ  (1)َكاْبُف َسْعدٍ  َٖ ًِ ِبَمْفِع: "َلْك ُكْىُت ُأِطُٓق اَٖذاَف َهَع الِخمِّيَفِ   . (3)ِبَسَىِدِي ِإَلْي

ر ي   ش  ئ ل  الز ه خ  ً : ]ق يل : س  ل  ُّْ  [ق و  ُّْ  /أ44: /ؽ(4)َقاَؿ الَخَكاِرْزِه : َسَأْلُت َصاِحَب (5)َقاَؿ الِعْهَراِى
اِؼ( َٓمِ(؛  (6)َفُقْمُت: )الَكش  ٌَُك َكِثُٓر اْٚسِتْعَهاِؿ؛ )اْلِفعِّ َهاِع؟ َفَقاَؿ:  ـْ َهْقُصكٌر َعَمِ الس  ٌَُك َعَمِ الِقَياِس َأ َأ

َرِة( َفَْٓىَبِغْ َأْف َيُككَف ِقَياًسا. َكَعِف اْبِف ُدَرْيدٍ  ٍَ ٚ  َها َبَىِت الَعَرُب، ِفْ )الَجْه َْ َذِلَؾ ِإ : َلْيَس ِلُهَكل ٍد َأْف َْٓبِى
، َكَلْك ُأِجَٓز َذِلَؾ َلُقِمبَ  ًِ َٛ َتْمَتِفْت  (7)َكَتَكم َهْت ِب ـِ َف َٛ ٚ  َأْف َٓ  َأْكَثُر الَك ًُ ِإ ـْ َتْسَهْع ًِ ِإَلِ َها َجاَء ِهه ا َل ِجَْء ِب

 .(8)"ب/19/ؽ ِشْعٌر َفِصيحٌ 

                                                           

ػػػرّؼ)(1) ػػػاظ الحػػػدٓث. ُكلػػػد فػػػْ 230 -ٌػػػػ 168دمحم بػػػف سػػػعد بػػػف هىيػػػع الٌز ٌػػػػ( أبػػػك عبػػػد هللا: هػػػؤرخ ثقػػػة، هػػػف ُحف 
البصػػرة، كسػػكف بغػػداد، كصػػحب الكاقػػدؼ الهػػؤرخ، زهاًىػػا، فكتػػب لػػً كركػ عىػػً، كعػػرؼ بكاتػػب الكاقػػدؼ. قػػاؿ 

ل العدالة كحدٓثً ٓػدؿ عمػِ صػدقً فإىػً ٓتحػرػ فػْ كثٓػر ال خطٓب فْ تاريخ بغداد: دمحم بف سعد عىدىا هف ٌأ
هػػف ركاياتػػً. هػػف أشػػٍر كتبػػً: )طبقػػات الصػػحابة(، يعػػرؼ بػػػ)طبقات ابػػف سػػعد(. اىظػػر: البغػػدادؼ: الخطٓػػب، 

 ٓر أعػػػٛـ الىػػػبٛءسػػػ الػػػذٌبْ،ك  (،53/62)ج تػػػاريخ دهشػػػق ابػػػف عسػػػاكر،ك  (،2/369)ج تػػػاريخ بغػػػداد كذٓكلػػػً
 .(10/664)ج

 السابق. الهرجع( )طبقات الصحابة(، يعرؼ بػ)طبقات ابف سعد(. 2)
ًُ  -( قػػاؿ عهػػر بػػف الخطػػاب3) َْ هللُا َتَعػػاَلِ َعْىػػ َذ ْىػػُت". ابػػف سػػعد،-َرِضػػ  : "َلػػْك ُكْىػػُت ُأِطٓػػُق أَذاَف َهػػَع الِخمِّيَفػػِ َٖ

 .(3/220)ج الطبقات الكبرػ 
(4 ) ُّْ  .(3/86)ج –التخهٓر  -، شرح الهفصل فْ صىعة ا٘عراب الَخَكاِرْزِه
ٌػ( العهراىْ الخكارزهْ، أبك الحسف اٖدٓب ابػف اٖدٓػب: 560عمْ بف دمحم بف عمْ بف أحهد بف ٌاركف)ت (5)

ٓمقػػب: بػػػ)حجة اٖفاضػػل(، ك)فخػػر الهشػػآخ(، ك)سػػٓد اٖدبػػاء(، ك)قػػدكة هشػػآخ الفضػػٛء(، ك)الهحػػيط بأسػػرار 
 مع عمِ غكاهض كٛـ العرب(. قرأ اٖدب عمِ فخر خكارـز )هحهكد بػف عهػر الزهخشػرؼ(،اٖدب(، ك)الهط

ـ حظًّا هف غرائب آدابً، ٚ يشّق غبػاري فػْ حسػف الخػط  ككاف هف أىبً تٛهٓذي، فصار أكبر أصحابً، كأكفٌر
لترجهػػاىْ، كالمفػع، ٚك يهسػح عػػذاري فػْ كثػرة السػػهاع كالحفػع، سػهع الحػػدٓث هػف فخػر خػػكارـز كاٚهػاـ عهػر ا

ـ. ككػاف كلكًعػا بالسػهاع كتكًبػا،  كا٘هاـ الحسف بػف سػميهاف الخجىػدؼ، كالقاضػْ عبػد الكاحػد البػاقرحْ، كغٓػٌر
فاضتً عمِ الراغبٓف  فادتً لطالبيً، كا  كجعل فْ آخر عهري أياهً هقصكرة، كأكقاتً هكقكفة عمِ ىشر العمـ، كا 

ػك هػع العمػـ الغزيػر كالفضػل الكثٓػر عمػـ فػْ الػد ػادة كالسػداد كحسػف فيً، ٌك ىػً فػْ الٌز ٓف كالصػٛح الهتػٓف، كا 
ًٛ هف العٓكب، كأىقاٌـ جًٓبا عف اقتػراؼ الػذىكب، ككػاف ٓػذٌب هػذٌب الػرأؼ كالعػدؿ،  اٚعتقاد أطٍر أقراىً ذي

كخمفائً الراشدٓف يعارض  -صّمِ هللا عميً كسمـ  -كلً شعر حسف، فهف قكلً فْ صباي فْ هدح رسكؿ هللا 
 ٓر: باىت سعاد فقمبْ الٓـك هتبكؿ قاؿ: كتبتٍا هف خطً قصٓدة كعب بف ٌز

ك هصقكؿ ز اليهاىْ ٌك ٍّ  أضاء برؽ كسجف المٓل هسدكؿ ... كها ٓ
  :-صّمِ هللا عميً كسّمـ  -كهىٍا فْ هدح الىبْ 

يـ أّهتً ... ككمٍـ بعقاؿ الشرؾ هعقكؿ  ٌدػ إلِ دٓف إبرٌا
ٓر القػػرآف(، ك)اشػػتقاؽ اٖسػػهاء(. اىظػػر: الحهػػكؼ، كلػػً تصػػاىٓف حسػػاف هىٍػػا: )الهكاضػػع كالبمػػداف(، ك)تفسػػ

 .(2/195)ج ، كالسٓكطْ، بغية الكعاة(22/62)ج الكافْ بالكفيات الصفدؼ،ك  (،5/961هعجـ اٖدباء )ج
  .(َفَقَمبَ )فْ )ط(:  (6)
 .(فقمت)فْ )ط(:  7)
 .(2/1192)ج جهٍرة العرب اْبِف دَرْيٍد،( 8)
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 الباب السابع عشر: الهصدر الهيهي

   ً ل  اح  (1)ق و  ح  : ]ل ك ف  ق اؿ  ف ي الصّ 
ًُ َِٓجُْء ِبَهْصَدِر الثُّٛثِ  [(2) ِد َعَمِ الَحاِصُل َأى  ِّْ الُهَجر 

ْت َفاُؤُي، َىْحَك: )َغَزا: َهْغًزػ(، َأْك اْعُتم ْت،  (4)ِبالَفْتِح ِإفِ  (3))َهْفَعٍل( ًُ ُهْطَمًقا؛ َأْؼ: َسَكاٌء َصح  ُه َٚ اْعُتم ْت 
ًٚ َسَقَطْت َفاُؤُي ِفْ ُهسْ  ـْ َيُكْف ِهَثا ًُ، َكَل ُه َٚ ْت  ، ِهْثلُ َىْحَك: )َكَقِ: َهْكًقِ(. َأْك َصح  ًِ  (6): )َهْكَجٍل((5)َتْقَبِم

ٌٍَب، َكْهْكَجٍل، َكَهْقَتٍل، َكَهْضَرٍب، َكَهْغَرٍب، ًِ َأْك ُضه ْت َأْك ُكِسَرْت، َكػ)َهْذ ُف ُهَضاِرِع  َسَكاٌء ُفِتَحْت َعْٓ
،  َكَهْرَجٍع( َشاذ . َفِإْف َسَقَطْت َفاُؤُي، َفِباْلَكْسِر َكػ)َهْكِعٍد، َكَهْكِضٍع(. َكَجاءَ  ًِ ُف ُهَضاِرِع ِبالت اِء ِهَف الَهْضُهكـِ َعْٓ

ا ٍَ ـِ(، َكِهْف َهْفُتكِح ًُ: )الَهْدَعاُة ِإَلِ الط َعا َكِهْى
ا: )الَهْسَعاُة((7) ٍَ ، َكِهْى

ِر.(8) ُْ ِإَلِ اْلَخْٓ ْع  ؛ َأْؼ: الس 
ل ( ج  ػ)ي و  ً : ]ك  ل  ق و 
ِؿ (10)َقاَؿ سػِػٓػػَبػػَكيػْػً [(9) َٛ ِر ِإْع : َهْف َقاَؿ ِفْ ُهَضاِرِع: )َكَجَل: َْٓكِجُل( ِهْف َغْٓ

ِجُل(، أك )َياَجُل( ِبَقْمِب َكاِكِي َياًء َأْك َأِلًفا، (11)َكاِكيِ  ْٓ َٓ( : ًِ  َقاَؿ ِفْ الَهْصَدِر)َهْكَجٌل( ِباْلَفْتِح، َكَهْف َقاَؿ ِفي
ًَ َكاُكُي ِبَكاِك )َيِعُد( الَذؼ أُعِ َقاَؿ ِفْ الَهْصَدرِ  ْبَداِؿ ُشبِّ ِ٘ ًُ له ا أُِعل  َكاُكُي ِبا َى  ل  : )َهْكِجٌل( ِباْلَكْسِر؛ َكَذِلَؾ؛ ِٖ

 ِباْلَحْذِؼ.
                                                           

 .(301اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
ػػك هثػػل 2) ( الَهْكِضػػُع: الهكػػاف. كالَهْكِضػػُع أيضػػًا: هصػػدر قكلػػؾ كضػػعت الشػػْء هػػف ٓػػدؼ َكْضػػعًا، كَهْكضػػكعًا ٌك

الهعقكؿ، كَهْكِضعًا. كالهْكَضُع بفتح الضاد: لغة فْ الهكضع، سهعٍا الفراء. كيقاؿ فػْ الَحَجػر كفػْ المػِبف إذا 
ًُ عمػػػػِ غٓػػػػر ٌػػػػذي الكضػػػػعة كالكضػػػػعة كال رؼ، الصػػػػحاحُبِىػػػػْ بػػػػً: َضػػػػْع  ضػػػػعة، كمػػػػً بهعىػػػػِ. اىظػػػػر: الجػػػػٌك

 .(301، كشآٌف، هجهكعة الشافية )ص(3/1299)ج
 ( فْ )ـ(: )هعتل(.3)
(؛أؼ:  ( فػػْ )ؾ(: )أؼ(.4) ـْ الهصػػدر الهيهػػْ: اسػػـ ٓػػدؿ عمػػِ هعىػػِ الهصػػدر هبػػدكء بهػػيـ زائػػدة، هثػػل: )َهْقػػَدُهُك

(. أكزاىػػػً هػػػف الثٛثػػػْ: ـْ (، ك)َهْمَقػػِ(، ك)ُهَعػػػاؼ( بفػػػتح العػػػٓف هػػػف: )َضػػػَرَب(، )َهْفَعػػػٌل(: )َهْضػػػَربٌ  -1 )ُقػػُدكُهُك
)َهْفِعػٌل(:  -2 ك)َلِقْ(، ك)عافِ( إذا كاف الفعل صحيًحا أك ىاقًصا أك أجػكَؼ بقطػع الىظػر عػف حركػة العػٓف.

ًٚ حػذفت فػاؤي فػْ الهضػارع فػْ )َكَعػَد(: )َيِعػُد( )َهْكِعػٌد(، ك)َهْكِثػٌق(، َكَشػذ : )هَ  ْرِجػٌع(، بكسر العٓف. إذا كاف هثا
ك)َهِصػػٌٓر(، ك)َهْعِرَفػػٌة(، ك)َهْقػػِدَرٌة( أكزاف الهصػػدر الهيهػػْ هػػف غٓػػر الثٛثػػْ: عمػػِ كزف اسػػـ الهفعػػكؿ، كيفػػرؽ 

[ ك﴿َكُقػْل َربِّ َأْدِخْمِىػْ ُهػػْدَخَل 114﴿َكُقػْل َربِّ ِزْدِىػْ ِعْمًهػػا ﴾ ]طػً:  -تعػالِ –بسػياؽ اٚسػتعهاؿ، هثػل: قكلػػً 
رضػػػػكاف دمحم، اىظػػػر: [؛ أؼ: بػػػدخكؿ صػػػدؽ، كخػػػركج صػػػدؽ. 80ِصْدٍؽ﴾]ا٘سػػػراء: ِصػػػْدٍؽ َكَأْخِرْجِىػػػْ ُهْخػػػَرجَ 

 (.555التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ )ص
 ( )ِهْثُل: )َهْكَجٍل(، ساقط فْ )ـ(.5)
 ( َفِإْف َسَقَطْت َفاُؤُي، َفِباْلَكْسِر َكػ)َهْكِعٍد، َكَهْكِضٍع(. حاشية ابف جهاعة، عمِ شرح الجاربردؼ.6)
 كهف الهفتكحٍا(.( فْ )ؾ(: )7)
 ( فْ )ط(: )الهساعاة(.8)
( ىػػػػص الجػػػػاربردؼ: )هػػػػا كػػػػػاف فػػػػاؤي حػػػػرؼ عمػػػػػة سػػػػقطت فػػػػْ هسػػػػتقبمً كػػػػػػ)يضع(؛ فالهصػػػػدر هىػػػػً بالكسػػػػػر 9)

ف ثبػت الفػاء فػْ هسػػتقبمً، كػػ)َْٓكَجُل(، أك كػاف ٚهػً ف سػقط فػاؤي فػػْ  -أيًضػا -كػػ)الهكِضع(، كا  حػػرؼ عمػة، كا 
كػػػ)الَهْكَجل(، ك)الَهػْكَقِ(. اىظػػر: شػآٌف، هجهكعػػة  -أيًضػا –العػٓف  الهسػتقبل، كػػ)بقْ( فالهصػػدر هىػً هفتػػكح

 . (301)ص الشافية شرح الجاربردؼ
 .   (212-4/211)ج ( اىظر: سٓبكيً، الكتاب10)
 ( )قاؿ فْ الهصدر)هكَجل( بالفتح، كهف قاؿ فيً )ٓٓجل( أك )ياجل( بقمب(، ساقط فْ )ؾ(.11)
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) مؾ   ٍ اء  )ه  ً  ج  ً : ]أل  ى  ل  ق و 
ٌَػػِرؼُّ  [(1) ُرُي.َحَكاُي الَجػْك  ، َكَغْٓ

ر ي﴾ ر ة  إ ل ى ه ي س  : ﴿ف ى ظ  ـ   ٍ ق ر أ  ب ع ض  ً : ]و  ل  ق و 
ِٓف،  [(2)  ّـِ السِّ ـْ َأِجْد الِقَراَءَة ِبَكْسِر الظ اِء َكَض َل

ََحدٍ  َضاَفِة ِٖ ِ٘ َضاَفةِ (4)اِء ْبِف َأِبْ َرَباحٍ ، َكالَهْىُقكُؿ َعْف َعطَ (3)َكا ِ٘ ّـِ، َكا ًُ َقَرَأ ِبالض  ًُ َقَرَأ (5): َأى  ًُ َأى  ـ  َعْى ، ُث
ا َأُبك ِإْسَحاؽَ  ٍَ )َفَىاِظَرٌة( َعَمِ )َفاِعَمٍة(، َكَقْد َخر َج
ا َهْصَدٌر، َىْحَك: ﴿ (6) ٍَ ا  َعَمِ َأى   ٍ ق ع ت  ل ي س  ل و 

ب ة   اذ  ًُ )َفَىاِظْرُي((7)﴾ك  ـِ، ب/44/ؽ ، َكَعْى ِهُٓر ِلْمَغِري ًُ بالى ِظَرِة، َكالض  َْهِر؛ َأْؼ: َساِهْح ْٖ َكَعفْ  َعَمِ ا

                                                           

ِـّ 1) ُمػػػٌؾ(، بضػػػ ٍْ ًُ َجػػػاَء )َه َى ػػػ ّـِ السػػػٓف، بهعىػػػِ السػػػعة، كالغىيهػػػة، َكَقػػػَرَأ  ( ِٖ ـ، هصػػػدر )ٌمػػػؾ(، ك)هيُسػػػر( بضػػػ  ٛ الػػػ
: ﴿َفَىِظَرٌة ِإَلِ َهْيُسَري﴾  ـْ ٍُ َضاَفِة.   [280البقرة:]َبْعُض ِ٘ ّـِ السٓف، َكا  ، ِبَض

 .   [280البقرة:]( 2)
ً. كهػا ذكػري ابػف جهاعػة فػْ الفقػرة ( أؼ: إضافة )هيسر( إلِ )الٍاء( )َهْيُسري( الذؼ ٌػك الضػهٓر الهجػركر فيػ3)

 أتية.
، أبػك دمحم القرشػْ 114( ابف أبْ رباح)ت4) ٌػ(: عطاء بف أسمـ بف صػفكاف: ا٘هػاـ، شػٓخ ا٘سػٛـ، هفتػْ الحػـر

مٍػػا  ، هػػف أجػػٛء الفقٍػػاء. كػػاف عبػػًدا أسػػكد. كلػػد فػػْ جىػػد )بػػاليهف( كىشػػأ بهكػػة فكػػاف هفتػػْ ٌأ ّْ ٌـ، تػػابع هػػٚك
ٌـ، كلػػد: فػػْ أثىػػاء خٛفػػة عثهػػاف. حػػدث عػػف: عػػدة هػػف كهحػػدثٍـ، عطػػاء بػػف أبػػْ ر  بػػاح أسػػمـ القرشػػْ هػػٚك

الصحابة. كاف عطاء أسكد، أعكر، أفطس، أشل، أعػرج، ثػـ عهػْ، ككػاف ثقػة، فقٍٓػا، عالًهػا، كثٓػر الحػدٓث. 
: قػد حػج زيػادة عمػِ سػبعٓف حجػة. ككػاف ٓػـك هػات ابػف -ككاف عالًهػا بػالحج  - كقطعت ٓدي هع ابف الزبٓر.

، (20/78)ج ، كالصػػفدؼ، الػػػكافْ بالكفيػػػات(5/78)ج ائػػػة سػػىة. اىظػػػر: الػػذٌبْ، سػػػٓر أعػػٛـ الىػػػبٛءىحػػك ه
 .(4/235)ج كالزركمْ، اٖعٛـ

 ( أؼ: )َهْيُسَري(.5)
: )ههػػػػػف غمطػػػػكا ثػػػعػػػمػػػػػػػػبًا(. ابػػػػػف 6) ًِ ( صػػػػرح ابػػػػػف جهاعػػػػة فػػػػػْ الهخطكطػػػػػة: بػػػػػ)أبْ إسػػػػػحاؽ بػػػػػف همكػػػػكف( بَقْكِلػػػػػ

يـ ب581همككف)ت ل إشبٓمية هكلًدا ٌػػ( إبرٌا ف دمحم بف هىذر، أبك إسحاؽ ابف همككف الحضرهْ: ىحكؼ، هف ٌأ
ًُ اْبُف خركؼ) ٌػ(، هف كتبػً: 645ٌػ(، كاْبُف حكِط هللِا، ك)الشمكبٓف)ت609ككفاة. أستاذ ىحكؼ  جمٌٓل. ركػ َعى

ة، ك)شػػػرح ٌػػػػ(: )التىبيػػػً، كالهػػػبٍج( عمػػػِ الحهاسػػػ392)إيضػػػاح الهػػػىٍج( جهػػػع فيػػػً بػػػٓف كتػػػابْ ابػػػف جىػػػْ)ت
ًُ ذكر ِفْ جهع اْلَجَكاِهع.487ٌػ(، ك)الىكت عمِ التبصرة لمصيهرؼ)ت337الجهل( لمزجاجْ)ت كلكىػً  ٌػ(. َل

ًُ  عافيػػة هللا )عافػػاي( كقكلػػؾ: هصػػدر كرد عىػػد الزجػػاج: ك)َكاِذَبػػة( ػػذي )كػػذب كاذبػػة(، ككػػذلؾ: عاقبػػة، كَعاَقَبػػ  ٌك
 الػػذٌبْ، تػػاريخ ا٘سػػٛـك  ،(5/107ج) كا عرابػػً القػػرآف ىْهعػػا الَهَصػػاِدِر. اىظػػر: الزجػػاج، َهْكِضػػعِ  فػػْ أسػػهاء
 .(1/62)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(1/431)ج ، كالسٓكطْ، بغية الكعاة(12/724)ج

 . [2الكاقعة:]( 7)
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دٍ  ٌِ َْ ُلَغٌة َتِهيِهي ٌة، -َأْيًضا - (1)ُهَجا ًُ َقَرَأ )َفَىْظَرُي( ِبُسُككِف الظ اِء، َكٌِ َضاَفِة، َلِكى  ِ٘ ّـِ، َكا ًُ َقَرَأ ِبالض  : َأى 
ا:  ٍَ كُر ِهْى ٍُ يَْسَُُرةٍ ﴿َكِفْ أَيِة ِقَراَءاٌت ُأْخَرػ، َكالَهْش ٌَ َِِظَرةٌ إََِل  ِٓف،  (2)﴾َذ ِبَكْسِر الظ اِء، َكَفْتِح السِّ

ا ٍَ َكَضهِّ
ِر ِإَضاَفٍة. (3)   ِهْف َغْٓ

                                                           

ػػػػػػػا ٌىػػػػػػا فٍػػػػػػػك )هجاٌػػػػػػػد بػػػػػػػف 370( ابػػػػػػف هجاٌػػػػػػػد)ت1) ٌػػػػػػػػ( فػػػػػػْ القػػػػػػػراآت: ككٌٛهػػػػػػػا كرد فػػػػػػْ الهخطكطػػػػػػػة. أه 
ػػل هكػة. قػاؿ الػذٌبْ: شػػٓخ ٌػػ(، أبػك الحجػػاج الهكػْ، هػك 104جبػر()ت : تػابعْ، هفسػر هػف ٌأ لِ بىػْ هخػػزـك

القػػراء كالهفسػػريف. أخػػذ التفسػػٓر عػػف ابػػف عبػػاس، قػػرأي عميػػً ثٛثػػٓف هػػّرة، يقػػف عىػػد كػػل آيػػة يسػػألً: فػػيـ ىزلػػت 
ككٓػف كاىػت؟ كتىقػل فػْ اٖسػػفار، كاسػتقر فػْ الككفػة. ككػاف ٚ يسػػهع بأعجكبػة إٚ ذٌػب فىظػر إلٍٓػا: ذٌػػب 

ػػك  ت( بحضػػرهكت، كذٌػػب إلػػِ ) بابػػل( ٓبحػػث عػػف ٌػػاركت كهػػاركت. أّهػػا كتابػػً فػػْ )التفسػػٓر( إلػػِ )بئػػر بٌر
ل الكتاب، يعىْ الىصارػ كالٍٓػكد.  فٓتقيً الهفسركف، كسئل اٖعهش عف ذلؾ، فقاؿ: كاىكا ٓركف أىً يسأؿ ٌأ

ك ساجد. اىظر: الذٌبْ، هٓزاف اٚعتداؿ فْ ىقد الرجاؿ  مػْ، اٖعػٛـ، كالزرك(3/439)ج كيقاؿ: أىً هات ٌك
 .(5/278)ج

 .   [280البقرة:]( 2)
ػدٌ 3) ٌِ كُر: )َفَىِظَرٌة(، َعَمِ َكْزٍف )َىِبَقٍة(. َكَقَرَأ َأُبك َرَجػاٍء، َكُهَجا ٍُ اُؾ، ( )َفَىِظَرٌة ِإلِ َهْيَسَرٍة( َقَرَأ اْلُجْه ػح  ، َكاْلَحَسػُف، َكالض 

َْ لُ  ػ َغػٌة َتِهيِهي ػٌة، َيُقكُلػكَف ِفػْ: َكَبػَد َكِبػَد. َكَقػَرَأ َعَطػاُء: )َفَىػاِظَرٌة(، َعَمػِ َكْزِف: َكَقَتاَدُة: ِبُسُككِف )الظ ػاِء( )َفَىْظػَرٌة( َكٌِ
اُج)ت ًُ الز ج  َْعػُِٓف( ]غػافر:311)َفاِعَمٌة( َكَخر َج ْٖ ـُ خاِئَىػَة ا ًِ َتَعػاَلِ: )َيْعَمػ ا َهْصَدٌر َكَقْكِل ٍَ [، َكَقػاَؿ: 19ٌػ( َعَمِ َأى 

، َعَمػِ َطِريَقػِة الى َسػبِ َقَرَأ َعَطاُء: ) ًِ ، َفَىاِظَرٌة(، ِبَهْعَىِ: َفَصاِحُب اْلَحػقِّ َىػاِظُرُي، َأْؼ: ُهْىَتِظػُرُي، َأْك: َصػاِحُب َىِظَرِتػ
ػا اْبػُف َعِطي ػةَ  ٍَ ػا. َكَىَقَم ٍَ ًُ ِبػالى ِظَرِة، َكَباَشػَرُي ِب َْهػِر ِبَهْعَىػِ: َفَسػاَهَح ْٖ ًُ: )َفَىػاِظَرُي(، َعَمػِ ا ُي . كَ َكَعْى َٛ ػٍد: َجَعػ ٌِ َعػْف ُهَجا
ـْ َىػاِظُركُي.  ِ: )َفَىػاِظُركُي(، َأْؼ: َفػَأْىُت ـِ: )َفَىاِظْرُي(. َكَقَرَأ َعْبُد ّللا  اُء َضِهُٓر اْلَغِري ٍَ ػِذِي َأْهًرا، َكاْل ٍَ ـْ ُهْىَتِظػُركُي. َف َأْؼ: َفػَأْىُت

ـَ َهْصػػَدٍر َأْك َهْصػػَدًرا ًُ اْسػػ َْهُر  ِسػػتُّ ِقػػَراَءاٍت، َكَهػػْف َجَعَمػػ ْٖ ًُ َخَبػػُر ُهْبتَػػَدٍأ هحػػذكؼ تقػػدٓري: َفػػا ػػَك َْٓرَتِفػػُع َعَمػػِ َأى ػػ ٍُ َف
ػػا ىػػافع  ًُ. كقرٌأ ِْٓف ِهػػَف اْلَهػػِدِٓف ِإَلػػِ َهْيَسػػَرٍة ِهْىػػ ًُ ِلَطَمػػِب الػػد  ِْٓف َىِظػػَرٌة ِهْىػػ كحػػدي: )إِلػػِ َكاْلَكاِجػػُب َعَمػػِ َصػػاِحِب الػػد 

السػػٓف. )َفَىِظػػَرٌة ِإَلػػِ َهْيَسػػَرٍة(، قػػاؿ أبػػك هىصػػكر: ٌهػػا لغتػػاف: َهيَسػػَرة َهْيُسػػَرٍة( بضػػـ السػػٓف. كقػػرأ البػػاقكف: بفػػتح 
القػراء  -أٚككَهْيُسرة، كهثمً: َهقَبػرة كَهقُبػرة، كهشػَربة كَهشػُربة: لمُغرفػة. البػاقكف الهقصػكدكف هػف هجهػكع القػراء: 

بػػػػػػك أ -4ٌػػػػػػػ(، 127عاصػػػػػػـ)ت -3ٌػػػػػػػ(، 120ابػػػػػػف كثٓػػػػػػر)ت-2ٌػػػػػػػ(، 118ابػػػػػػف عػػػػػػاهر )ت: -1السػػػػػػبعة: 
الثٛثػػػػة  -ثاىيػػػاٌػػػػػ(، 189الكسػػػائْ)ت -7ٌػػػػػ(، 169ىػػػافع)ت-6ٌػػػػػ(، 156حهػػػزة)ت -5ٌػػػػػ(، 154عهػػػرك)ت

اٖربػػع  -ثالثػػاٌػػػ(، 229خمػػف)ت -10ق(،205يعقػػكب)ت -9ٌػػػ(، 130أبػػك جعفػػر)ت -8الهتهػػكف لمعشػػرة: 
ٌػػ(. َكَقػَرَأ 148اٖعهػش)ت-13ٌػػ(، 123ابػف هحيصػٓف)ت -12ٌػػ(، 110الحسف البصرؼ)ت -11الشكاذ: 

ـِ. ك)ىظرة(: قرغ: عَ  ِ: ِإَلِ َهْيُسكِرِي، َعَمِ َكْزِف َهْفُعكٍؿ ُهَضاًفا ِإَلِ َضِهِٓر اْلَغِري بكسر الظاء )َىِظػَرة(،  -1ْبُد ّللا 
ِ قراءة الجهٍكر.  ػِ قػراءة أبػِ رجػاء، كهجاٌػد، كالحسػف،  -2عمِ كزف َىِبَقة، ٌك بسككف الظاء )َىْظػَرة( ، ٌك

ػػِ لغػػة ت ػػِ قػػراءة عطػػاء، كخرجٍػػا الزجػػاج  -3هيهيػػة. كالضػػحاؾ، كقتػػادة، ٌك )َفَىػػاِظَرة(، عمػػِ كزف فاعمػػة، ٌك
ػػِ قػػراءة عطػػاء، عمػػِ هعىػػِ: فصػػاحب الحػػق ىػػاظري أؼ: هىتظػػري، أك ( -4عمػػِ أىٍػػا هصػػدر.  فَىػػاِظُرُي(، ٌك

)َفَىػاِظْرُي(، عمػػِ صػػيغة اٖهػر، كالٍػػاء ضػػهٓر الغػريـ، كركيػػت عػػف  -5صػاحب ىظرتػػً، عمػِ طريػػق الىسػػب. 
ػِ قػراءة عبػد هللا؛ أؼ: فػأىتـ ىػاظركي؛ أؼ: هىتظػركي. ك)هيسػرة(: قػرغ: -6 هجاٌػد.  =بضػـ -1)َفَىػاِظُركُي(، ٌك

ك قمٓل. = ل الحجاز، ٌك ِ قراءة ىافع كحدي، كالضـ لغة ٌأ ػِ -2السٓف )َهْيُسَرة(، ٌك  بفتح السٓف )َهْيَسَرة(، ٌك
ِ المغة الكثٓرة.  ل ىجد، ٌك ِ لغة ٌأ كرِي(، عمِ كزف هفعكؿ، هضاًفا إلػِ ضػهٓر )هيسُ  -3قراءة الجهٍكر، ٌك

ِ قراءة عبد هللا.  ػِ قػراءة عطػاء،  -4الغريـ، ٌك )َهْيُسِرِي(، بضـ السٓف ككسر الراء، بعدٌا ضهٓر الغريـ، ٌك
ػػػرؼ، هعػػػاىْ القػػػراءات كجعفػػػر  (،2/717)ج ، أبػػػك حيػػػاف، البحػػػر الهحػػػيط(1/232)ج كهجاٌػػػد. اىظػػػر: اٌٖز

 .(5/122)ج خصائص السكر شرؼ الدٓف، الهكسكعة القرآىية،
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    ً ل  اف ة  (1)ق و  ض  يف  و اإل  ّـ  السّ  اءِ  ؛[(2): ]ب ض  ٍَ ِهُٓر  (3)َأْؼ: ِإَضاَفة )َهْيُسر( ِإَلِ ال ٌَُك الض  الِذؼ 
 ًِ  . ض.الَهْجُركُر ِفي

] ي ير  ث ر ة  الت غ  وـ  ك  ً : ]ل م ز  ل  (.  (4)ق و  ًُ ِحَٓىِئٍذ )َهْعَكِكؼ   ِإَذ أصُم

] ر  د  ه ٍة( ب ه ع ى ى اله ص  ر  يء  )ه ك  ـ  ي ت ع ر ض  ل ه ج  ل  ً : ]و  ل  : َك)َهْكُرـ، َكَهْكُرَهة( ِفْ الَقاُهكسِ  ق و 
ْْٖكُركَهةُ  َها، َكا ٍِ ّـِ َراِئ ّـِ: )ُفُعكلة( (5)ِبَض ((6)ِبالض  ـَ ِبالت ْحِريِؾ:  (7): )ِفْعُل الَكَرـِ(، َك)َأْرٌض َهْكُرَهٌة(، َك)َكر 

َشاَرُة، ِبَقْكِؿ الَجػػْكٌػَػرِ (8)َكِريَهةٌ  ِ٘ ِؿ ا َك  ْٖ   .(9): )َكاْلَهْكُرَهُة(: َكاِحَدُة الَهَكاِرـِ(ؼُّ ، َكَعَمِ اْٚسِتْعَهاِؿ ا
  ً ل  يّ  (10)ق و  ه اع  ر ي  ف ي الس  ٍل(, و غ ي  خ  ر  )ه د  ك  ر  اله يه ي  ق ي اًسا ه ع  ذ  د  ً  اله ص  م  ع  ـ  إ ف  ج  : ]ث 

ع  ت أ ه ٍل[ ض  ى َها َقاؿَ ُيْهِكُف  ه و  ـَ الت َىاُقُض، َكاِ   ٌ ِّْ َحت ِ َُٓتَك َهاِع ِّْ ِبالس  ِث َٛ ـْ ُيَقٓ ْد َهْصَدُر الثُّ ًُ َل : الت ْكِفُٓق ِبَأى 
َٛ َتَىاُقَض.  ا، َف ٍَ ِّْ َكِثَٓرٌة، َكَعد  )الَهْدَخَل( ِهْى ِث َٛ  َأْبِىَيُة الثُّ

ي   ب اع  ً  و الر  يد  ف ي ً : ]و اله ز  ل  [ ق و  ٌََذا  ق ي اس  ، َك ٍّْ ًُ َلْيَس ِبِقَياِس ، َبْل ِإى   ْ َد َسَهاِع ـُ َأف  الُهَجر  ٍَ َٚ ُيْف
ْف َكاَف الَبْعُض ِقَياِسيًّا، َكُأِجَٓب  ُْ َصاِدٌؽ، َكاِ  ِّْ -َأْيًضا –الى ْف َهاِع َرُي ِفْ الس  (، َكَغْٓ ًٛ ـْ َْٓذُكْر )َهْدَخ ًُ َل : ِبَأى 

َها هِ  ٍُ َياَدُة ِإه ا َأِلُف الت ْأِىِٓث َأْك َتاُؤُي أَ َعَمِ َأى  َد َكالَهِزيَد، َكَكاَىِت الزِّ ًُ، َبْل َله ا َذَكَر الَهْصَدَر الُهَجر  ْك ْى
َها ِهَف الَهَصاِدِر الِقَياِسي   ٍُ ٌَُىا َعَمِ َأى   ًَ ـ  َىب  َياَدِة، ُث ٌَُىاَؾ ِباْعِتَباِر الزِّ ُرٌَُها َذَكَرٌَُها  َها،  ةِ َغْٓ ٍُ َفَأَفاَد ُحْكَه

. ـَ ا ٍَ ْب ِ٘  َكَرَفَع َذِلَؾ ا

                                                           

: حٓىئذ )هعككّؼ(.   1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(302اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 2)
 ( أؼ: )َهْيُسري(.3)
ٌػػػ( عمػػْ بػػف جعفػػر بػػف عمػػْ السػػعدؼ، أبػػك القاسػػـ، الهعػػركؼ 515( ىػػص الجػػاربردؼ: )ذكػػر ابػػف القطػػاع)ت:4)

بهعىػػِ: الرسػػالة كالكػػٛـ. كقػػاؿ اٖخفػػش: لػػيس فػػْ الكػػٛـ  -بضػػـ الػػٛـ -ُلػػؾ( بػػابف القطػػاع: )أىػػً جػػاء )َهأْ 
هػػا(: أؼ: ٚ غٓػػر )َهْكػػُرـ(، ك)َهْعػػُكف(، جػػاء هػػف الهصػػادر  )َهْفُعػػل( بغٓػػر الٍػػاء، قػػكؿ ابػػف الحاجػػب: )ٚك غٌٓر

ك حػذؼ ا ىها لـ ٓجعل )هعكف( هها جاء عمِ )هفعكؿ(؛ لمزـك كثرة التغٓٓر، ٌك لػكاك، كىقػل عمِ ٌذا الكزف. كا 
( فػػٛ ٓمػػـز إٚ الىقػػل. كذكػػر فػػْ الصػػحاح: )أف )الهعكىػػة( بهعىػػِ )ا٘عاىػػة(، كأف  ًٛ الحركػػة، فػػإذا جعػػل )هفعػػ
(، كأىػً يقػاؿ: )أرض هكرهػة( لمىبػات، إذا كاىػت جٓػدة لمىبػات، كلػـ ٓتعػرض لهجػْء  )الهكرهة(: كاحد )الهكاـر

شػػرح  ،، كشػػآٌف، هجهكعػة الشػػافية(1/304ج)هكرهػة( بهعىػػِ الهصػدر. اىظػػر: ركػف الػػدٓف، شػػرح الشػافية )
 .(301)ص الجاربردؼ

ٚ كركهة(.5)  ( فْ )ؾ(: )كا 
 ( )ُفُعكلة( ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.   6)
 ( فْ )ـ(: )ككذا(.7)
 .(1/1153)ج (  اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط8)
رؼ، الصحاح9)  .(5/2020)ج (  الجٌك
 .(303اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 10)
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   ً ل  [(1)ق و  ر  اله يه ي  د  ً  اله ص  م  ع  ـ  إف  ج  اِرحُ  : ]ث  ـُ َبْحٌث  ٌََذا َها َكَعَدُي الش  ٌََذا الِقْس : َكِفْ  ًِ ِبَقْكِل
. ًِ  َسُىِشُٓر ِإَلْي

ع  ت   ض  ً : ]ه و  ل  [ق و  ى ا ه ف  الق ي اس   ٍ  ٌ , و  يّ  ه اع  ٌ ى اؾ  ه ف  الس  اًل(  خ  ث  ع د  )ه د  ي  ِفِفْ  أ ه ٍل؛ ح 
ْمَزـَ الت َىاقُ  ِّْ َحت ِ َٓ َهاِع ِّْ ِبالس  ٌَُىاَؾ َهْصَدَر الثُِّٛث ًُ َها َقٓ َد  ًِ َتَىاُقٌض، َكالَجَكاُب: َأى  ِه َٛ ى َها َقاَؿ: َك َض، َكاِ 

ا ِقَياِسيًّا َأْك ٚ، َفُعد  ِهَف الَكِثِٓر )الَهْدَخُل( َهعَ َأْبِىَيُة الثُّ  ٍَ ِد َكِثَٓرٌة أعُـّ ِهْف َأْف َيُككَف َبْعُض ِّْ الُهَجر  ِث َٛ ًُ  َأى 
ٌَُىا َأف  ِهْثَل )َهْدَخٍل(  ْ  َذَكَر  ْ  َأْك ِقَياِس ًُ َسَهاِع ٌَُىاَؾ َأى  ـْ  ـْ ُيْعَم ـ  َله ا َل ، ُث  ْ َٛ َتَىاُقَض. ِقَياِس ، َف  ْ  ِقَياِس

ِد (2)َفِإْف ِقٓلَ  ِّْ الُهَجر  ِث َٛ ِْٓف ِفْ ُهَقاَبَمِة الثُّ َها ِقَياِسِّٓ ِّْ ِبَكْكِف َهْصَدِرٌِ َباِع : َتْخِصيُص الَهِزيِد َكالرُّ
. كَ   ْ ٚ  ِإف  الَغاِلَب ِفْ  -َأْيًضا -َدِلٌٓل َعَمِ َأف  َهْصَدَرُي َسَهاِع ًُ: ِإ َىْحِك: )َهْدَخٍل( ِإَلِ آِخِرِي َدِلٌٓل َقْكُل

ِْٓف ِإى هَ  َها ِقَياِسٓ  ٍِ َها ِبَكْكِى ٍِ ا َُٓدؿُّ َعَمِ َأف  َعِمِ َكْكِف َهْصَدِرِي َسَهاِعيًّا؛ َفََٓتَحق ُق الت َىاُقُض؛ ُقْمَىا: َتْخِصيِص
َد َلْيَس َهْصَدُرُي ِقَياِسيًّا َفَحْسب؛ ِلهَ  ْ  الُهَجر  ِث َٛ ْ  َفَحْسب َبْل َقْد َيُككُف َسَهاِعيًّا الثُّ ا َأف  َهْصَدَرٌَُها ِقَياِس

ْف  َف  الت ْخِصيَص َكاِ  ى َها ُقْمَىا َذِلَؾ؛ ِٖ ًُ ِقَياِسيًّا، َكاِ  ًُ َسَهاِعيًّا، َكَبْعُض ِْ َفَحْسب، َكَقْد َيُككُف َبْعُض َدؿ  َعَمِ َىْف
ـِ َعه ا َعَداُي َفِإى َها َُٓدؿُّ  ًِ  الُحْك ُْ َكْكِى ِّْ َفَحْسب، َكَىْف َد َلْيَس َكَذِلَؾ؛ َأْؼ: َلْيَس ِبِقَياِس ْ  الُهَجر  ِث َٛ َعَمِ َأف  الثُّ

، كَ  ََخّصِ ْٖ ّـِ َعَمِ ا ََع ْٗ َلَة ِل َٚ ُـّ ِهَف الِقْسَهِْٓف الَهْذُككَرْيِف، َكَٚ َد ٚ  َأف  الَغالِ  -َأْيًضا -ِقَياِسيًّا أََع َب اْسِتْثَىاُء إ
ًِ الس   ٍّْ ُهْطَمًقا، َبْل ِفي ٍّْ ُهْطَمًقا، َكَسَهاِع َد َلْيَس ِبِقَياِس ْ  الُهَجر  ِث َٛ ، ِإى َها َُٓدؿُّ َعَمِ َأف  الثُّ ُّْ ُّْ َكالِقَياِس َهاِع

ًُ ِقَياِسيًّا، َكَبْعُضًُ  َذا َكاَف َبْعُض ، َكاِ  ًِ ٌَُك ِفي ، َك  ْ َٛ َيُككُف َهْضُبكًطا  ِبَدِلِٓل َأف  الُهْسَتْثَىِ ِقَياِس َسَهاِعيًّا؛ َف
،  ْ ًُ َسَهاِع َر؛ َسم ْهَىا َأْف َأَراَد َأك ًٚ َأى  ًِ َكَها َتَقر  ْبِط ِفي ـِ الض  َكَهَع َذِلَؾ َٚ  ُهْطَمًقا، َكاْٚسِتْثَىاُء ِهْف َعَد

ْف َأَرادَ  ، َكاِ   ْ ًِ َسَهاِع ًُ ِفي ( َهِجُٓئ ًٛ َف  )َهْفَع . ض.  َتَىاُقَض؛ ِٖ  ْ  ِفْ ِإْفَراِدِي ِقَياِس
  ً ل  [(3)ق و  ع وؿ  م ى ز ى ة  اله ف  ر  ع  د  يء  اله ص  ي ج  َقْد َيُككُف الَهْفُعكُؿ ُهَحق ًقا َكػ)َهْخَرٍج ُهْسَتْخَرٍج(،  : ]و 

َْٖبكَ  ٌَُها ِهَف ا ـٍ(، َك ًرا َكػ)ُهْىَطَمٍق(، َك)ُهْحَرْىَج ِزًها.َك)ُهَدْحَرٍج(، َكَقْد َيُككُف ُهَقد  َٚ ا  ٍَ  اِب الِتْ َيُككُف ِفْعُم
: ً ل  ًجا([ أ/45/ؽ ق و  ر  ً  ه خ  ت  ج  ر  : )أ خ  و  ٍَزاق: ﴿-َتَعاَلِ -َقاَؿ هللاُ  ]ى ح  ًْ ُُكا ُم ُْ ، (4) ﴾َوَمزاْرَِا
اِعرُ   : َكَقاَؿ الش 

ىا ػػػػػػػب ح  ػػػػػػػاى ا وه ص  س  ػػػػػػػد  س    ه ه  ه  ال ح 
(5) 

 
 ...    ...    ...    ... 

 

                                                           

. ض(.1) ّْ ْف أراد فْ إفرادي قياس : )كا 
ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل

 .(304اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 2)
 .305الهرجع السابق، ص( 3)
 . [9سبأ:]( 4)
 .102سبق تخريجً،  (5)
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:(1)َأْؼ: َكْقَت ِإَهَساِئَىا، َكَكْقَت ِإْصَباِحَىا ِر  (2)الى ْجـِ  )آِتيَؾ ُخفكؽَ  ، َعَمِ َحدِّ ًُ(، ِباْلَخْٓ كَتَهاَه
 : ، َكَقاؿَ (4)َربِّْ، َكَهْهَساَىا (3)كُهْصَبَحىا

ق ػػػػػػػد  ذ ق ت هو  ػػػػػػػر ةٍ و  ػػػػػػػد  ه  ػػػػػػػر ًة ب ع   ىػػػػػػػا ه 
 

ـ    ػػػ م  ب   (5)ع  ػػػر  ػػػد  اله ج  ى  ػػػر ء  ع  يػػػاف  اله  ب 
(6) 

 
 َأْؼ: ِعْىَد الت ْجِرَبِة.

] ر  ور  ب ه ع ى ى الي س  ً : ]اله ي س  ل  ٌَُك َها َيُككُف ِبَهْعَىِ  ق و  ًِ َأف  الَقِمَٓل  ٌَُك ُهْبَتَدٌأ، َكَخَبُرُي َأَفاَدُي ِب
َلِ الُيْسِر؛ َأْؼ: َكالهَ  َلِ َهْعُسكِرِي(؛ َأْؼ: ِإَلِ ُيْسِرِي َكاِ  ًُ ِإَلِ َهْيُسكِرِي َكاِ  : )َدْع ـْ ٍِ ْعُسكُر ِبَهْعَىِ الُعْسِر، َكَقْكِل
ْفِع، َكالَعْقِل(، َكِهه ا -َأْيًضا –ُعْسِرِي، َكَجاَء  : )الَهْكُضكُع َكالَهْرُفكُع َكالَهْعُقكُؿ( ِبَهْعَىِ: )الَكْضِع، َكالر 

ْدِؽ، َك)الَهاِكَيُة( ِبَتْخِفِٓف الَياءِ َلِحَقتْ  ٌَِة، َك)الَهْصُدكَقُة( ِبَهْعَىِ الصِّ ( 7)ًُ الت اُء: )الَهْكُركٌَُة( ِبَهْعَىِ الَكَرا

. ـَ ًُ ِبالِقَصِر ِإَذا َرِح  ِهْف )َأَكػ( َل
    ً ل  ًة[(8)ق و  ع ل  الب اء  ز ائ د  ـ  ت ج  : ]ب ه ع ى ى ال ف ت ى ة  إ ذ ا ل 

ْر ُهَضاٌؼ، أَ  ؛(9) ـْ ُيَقد   ْؼ: َكَٚ ِلمظ ْرِفي ِة َكَل
  

                                                           

 ( فْ )ـ(: )صباحىا(.1)
 ـ الحػاج. الزكزىػْ، شػرح الهعمقػات السػبع( آتيؾ خفكؽ الىجـ كهقدـ الحاج، أؼ: كقت خفكؽ الػىجـ ككقػت هقػد2)

 .(111)ص
 ( فْ )ـ(: )صبحىا(.3)
 ( فْ )ـ(: )هساىا(.4)
ـُ(.5)  ( فْ )ؾ(: )كِعْم
ػػػر اٖكػػػـ فػػػْ اٖهثػػػاؿ كالحكػػػـ، قالػػػً بعػػػض بىػػػْ هػػػازف ِهػػػَف ]الطكيػػػل[. كبػػػٛ ىسػػػبة: فػػػْ شػػػرح دٓػػػكاف 6) ( فػػػْ ٌز

ًُ: )الهجػػ502الحهاسػػة، التبريػػزؼ)ت رب(؛ حٓػػث كرد عمػػِ زىػػة اسػػـ الهفعػػكؿ، كالهػػراد بػػً ٌػػػ(. الشػػاٌد فيػػً َقْكُلػػ
ػػر اٖكػػـ فػػْ اٖهثػػاؿ كالحكػػـ .الهصػػدر؛ أؼ: )التجربػػة( ، كاٖشػػهكىْ، شػػرح (1/238)ج اىظػػر: الٓكسػػْ، ٌز

 ، كالتبريػػػػزؼ، شػػػػرح دٓػػػػكاف الحهاسػػػػة، أبػػػػك تهػػػػاـ حبٓػػػػب بػػػػف أكس(2/238)ج اٖشػػػػهكىْ، ٖلفيػػػػة ابػػػػف هالػػػػؾ
 . (1/286)ج

 طة فْ )ؾ(. ( )بتخفٓف الياء(، ساق7)
 .(306اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
ـُ اْلَهْفُتكُف﴾ ]القمـ: 9) [: بهعىِ الفتىة، إذا لـ تجعل الباء 6( ىص الجاربردؼ: ك)الهفتكف(: فْ قكلً تعالِ: ﴿ِبَأيُِّك

ذا ُجِعَمْت زائدة، فٍك اسـ هفعكؿ. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية شرح الجاربردؼ  . (301)ص زائدة، كا 
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دٌ  ٌِ ٌََب ُهَجا ًِ َذ َلْي ِفْ  (2)َعْبَمةَ  (1)ُة اْبِف َأِبْ، َُٓؤيُِّدُي ِقَراءَ َكالػْػَػَفػػػر اءُ  ،َفػ)ِإْف( ُجِعْمَت ِبَهْعَىِ )ِفْ( َكاِ 
ْفخُٔنُ ﴿ ٍَ ْ ًُ ال يُِّك
َ
ـِ الَهْفُعكِؿ َٚ َهْصَدٍر، َكالَهْعَىِ: )ِفْ َأؼِّ ِفْرَقٍة كَ  (3) ﴾ةِأ ـُ ِبَهْعَىِ اْس َطاِئَفٍة ِهْىُك

َْٖخَفػػُش  ًِ ا ٌََب ِإَلْي َر ُهَضاٌؼ َكَها َذ ـْ َفْتُف الَهْفُتكفِ الَهْفُتكُف(، َكَكَذا ِإْف ُقدِّ ؛ َأْؼ: )ِبَأيُِّك
، َفُحِذَؼ (4)

ًِ َهقَ  ـَ الُهَضاُؼ ِإَلْي ٌََذا َسَبِبي ٌة.الُهَضاُؼ، َكُأِقي ًُ، َكالَباُء َعَمِ   اَه

ع وٍؿ[ ـ  ه ف  ٍ و  اس  ًة ف  م ت  ز ائ د  ع  ً : ]و ا ذ ا ج  ل  ـُ َهْفُعكؿٍ  ق و  ٌَُك اْس
ِإَذا ُجِعَمْت ِلمظ ْرِفي ِة  -َأْيًضا  –(5)

ٌََب َقَتاَدةُ  ا َذ ٍَ َلِ ِزَياَدِت ، َكاِ  ـَ َر ُهَضاٌؼ َكَها َتَقد  َدةَ  (6)َأْك ُقدِّ ُث َأف  الَباءَ  (7)َكَأُبك ُعَبْٓ ًُ َضِعٌٓف ِهْف َحْٓ ٚ  َأى   ِإ

                                                           

 ( فْ )ـ(: )ابف عبمة(.1)
يـ بػػف شػػهر)ت2) يـ بػػف أبػػػْ عبمػػة العقٓمػػْ، يكىػػِ بػػأبْ إسػػهاعٓل، كقٓػػل: يكىػػِ: أبػػػا 152( إبػػرٌا ػػك إبػػرٌا ٌػػػ( ٌك

ػػل الرهمػػة: ا٘هػػاـ، القػػدكة، شػػػٓخ فمسػػطٓف، أبػػك إسػػحاؽ العقٓمػػْ، الشػػػاهْ،  العبػػاس. كقٓػػل: أبػػا سػػعٓد، هػػػف ٌأ
السػػتٓف لمٍجػػرة. كركػ عػػف: ابػػف عهػػر، كأبػػْ عبػػد هللا بػػف أـ حػػراـ، الهقدسػػْ. هػػف بقايػػا التػػابعٓف. كلػػد: بعػػد 

ككاثمػػة بػػف اٖسػػقع، كأىػػس بػػف هالػػؾ، كأبػػْ أهاهػػة البػػاٌمْ، كبػػٛؿ بػػف أبػػْ الػػدرداء، كخالػػد بػػف هعػػداف، كخمػػق 
ـ. كركػ عىػػػً هالػػؾ، كسػػػعٓد بػػػف عبػػد العزيػػػز. اىظػػر: الػػػذٌبْ، سػػػٓر أعػػٛـ الىػػػبٛء ، كابػػػف (6/323)ج سػػكٌا

، كابػػػػف حجػػػػر، تقريػػػػب (2/105)ج ، كابػػػػف أبػػػػْ حػػػاتـ، الجػػػػرح كالتعػػػػدٓل(6/440)ج دهشػػػػق عسػػػاكر، تػػػػاريخ
 . (92)ص التٍذٓب

 .[6القمـ:]( 3)
 ( )الهفتكف(: ساقط فْ )ط(.4)
 ( )ٌك اسـ هفعكؿ(، ساقط فْ )ط(. 5)
ر ٌػ( بف قتادة بف عزيز، أبك الخطاب السدكسْ البصرؼ: هفسػر حػافع ضػري118 -ٌػ 61( قتادة بف دعاهة)6)

ػػل البصػػرة. ككػػاف هػػع عمهػػً بالحػػدٓث، رأًسػػا فػػْ العربيػػة  أكهػػً. قػػاؿ ا٘هػػاـ أحهػػد ابػػف حىبػػل: قتػػادة أحفػػع ٌأ
كهفػردات المغػة كأيػاـ العػػرب كالىسػب. ككػاف ٓػرػ القػػدر، كقػد ٓػدلس فػْ الحػػدٓث. هػات بكاسػط فػْ الطػػاعكف. 

كفيػػػػات ، ابػػػػف خمكػػػػافك  ،(5/2233الحهػػػػكؼ، هعجػػػـ اٖدبػػػػاء )جك ، (1/92)ج اىظػػػر: الػػػػذٌبْ، تػػػػذكرة الحفػػػػاظ
 .(5/189)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(4/85)ج اٖعياف

ء، البصػػرؼ، أبػك عبٓػػد الىحػػكؼ: هػػف أئهػػة العمػػـ 209( هعهػر بػػف الهثىػػِ)ت7) ٌػػػػ( هعهػػر بػف الهثىػػِ التيهػػْ بػػالٚك
اء هػف ٌػػ كقرأ عميػً أشػي188باٖدب كالمغة. هكلدي ككفاتً فْ البصرة. استقدهً ٌاركف الرشٓد إلِ بغداد سىة 

 كتبً. قاؿ الجاحع: لـ يكف فْ اٖرض أعمـ بجهيػع العمػـك هىػً. ككػاف إباضػيًّا، شػعكبيًّا، هػف حفػاظ الحػدٓث.
قػاؿ ابػػف قتٓبػػة: كػػاف ٓػػبغض العػػرب كصػػىف فػػْ هثػػالبٍـ كتًبػػا. كلهػػا هػػات لػػـ يحضػػر جىازتػػً أحػػد؛ لشػػدة ىقػػدي 

 200:لػً ىحػك. خطػئ إذا قػرأ القػرآف ىظػًراهعاصريً. ككاف، هع سعة عمهً، ربها أىشد البٓت فمـ يقـ كزىػً، كي
هؤلف، هىٍػا: )ىقػائض جريػر كالفػرزدؽ(، ك)هجػاز القػرآف(، ك)العققػة كالبػررة(، ك)هػآثر العػرب(، ك)الهثالػب(، 
ك)فتػػكح أرهٓىيػػة(، ك)هػػا تمحػػف فيػػً العاهػػة(، ك)أيػػاـ العػػرب(، ك)ا٘ىسػػاف(، ك)الػػزرع(، ك)الشػػكارد(، ك)هعػػاىْ 

، ك)طبقػػػػات الشػػػػعراء(، ك)الهحاضػػػػرات كالهحػػػػاكرات(، ك)الخٓػػػػل(، ك)اٖىبػػػػاذ(، القػػػػرآف(، ك)طبقػػػػات الفرسػػػػاف(
دي(. اىظػػر: القفطػػْ، إىبػػاي الػػركاة  ك)إعػػراب القػػرآف(، ك)القبائػػل(، ك)اٖهثػػاؿ(، ك)تسػػهية أزكاج الىبػػْ، ملسو هيلع هللا ىلص، كأٚك

 ، سػػػٓر أعػػػٛـ الىػػػبٛء، كالػػػذٌبْ(5/235)ج كفيػػػات اٖعيػػػاف، ابػػػف خمكػػػافك ، (3/280)ج عمػػػِ أىبػػػاي الىحػػػاة
 .(7/272)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(8/152)ج



455 
 

ٚ  ِفْ )َحْسُبَؾ( َفَقْط. َكَذا ِفْ ِإْعَرابِ  ِّْ الحَ / ب45/ؽ َٚ ُتَزاُد ِفْ الُهْبَتَدِأ ِإ  . (1)َمِب

  ً ل  ر ي [(2)ق و  م ة إ ل ى آخ  ف اع  اِرحُ  (3): ]و  ًُ الش  َحاِح(الَعاِقَبُة َها َشَرَح ٌف َهَكاَف (4)، َقاَؿ ِفْ )الص  َٛ : )َعق َب ُف
 ًِ ٌَُك اْسـٌ َجاَء َعَمِ الَهْصَدِر، َكَقْكِل ًُ، َك ًِ َعاِقَبًة(؛ َأْؼ: َخَمَف ا ََكذِةَثٌ َتَعاَلِ: ﴿ -َأِبي َٓ َْٔرَػخِ ِ  . ض. (5) ﴾ىَيَْس ل

الع اف ي ة  ب ه ع ى ى اله ع اف اة   ً : ]ك  ل  ق و 
(6)]  ًُ ال ُة( -َأْيًضا  –ِهْى ْفَضاِؿ، َك)الد  ِ٘  (7))الَفاِضَمُة( ِبَهْعَىِ ا

ِؿ، َكَقاؿَ  َٚ ِْد ْٙ َ َخآنَِِثٍ :﴿-َتَعاَلِ -ِل يُِع لََعَ ا ﴿ :َتَعاَلِ -؛ َأْؼ: ِخَياَىٍة، َكَقاؿَ (8) ﴾َوَّلَ حََزاُل َتطا َٓ ُع ذِي ٍَ َّلا تَْص
ـْ َقائًها(؛َ ْؼ: ِقَياهً (9)﴾َّلَِديَث ا، َكِفْ؛ أؼ: لغك. كجاء الهصدر بمفع اسـ الفاعل فْ قكلٍـ: )ُق

                                                           

 .(10/401)ج ( السهٓف، الدر الهصكف 1)
 ( ساقط فْ )ـ(، إلِ عىد: )كالعافية بهعىِ...(.  2)
( اعمػػـ أف هجػػْء الهصػػدر عمػػِ كزف )فاعمػػة( أقػػل هػػف هجػػْء الهصػػدر عمػػِ كزف )هفعػػكؿ( كالعافيػػة، ىحػػك: 3)

ـْ ِهػْف عافاي هللا عافية، ككالعا ػ ٍُ ػْل تَػَرػ َل ٍَ قبة ىحك: عق ب فػٛف هكػاف أبيػً عاقبػة، ككالباقيػة؛ كقكلػً تعػالِ: ﴿َف
ػا َكاِذَبػٌة﴾ [8الحاقة:]َباِقَيٍة﴾  ٍَ ؛ أؼ: كػذب. ركػف [2الكاقعػة:]؛ أؼ: بقاء. ككالكاذبػة كقكلػً تعػالِ: ﴿َلػْيَس ِلَكْقَعِت

 (.1/307الدٓف، شرح الشافية )ج
رؼ، الصحاح4)  .  (1/85ج) ( اىظر: الجٌك
 .  [2الكاقعة:]( 5)
 ( فْ )ـ(: )القافية بهعىِ الهقافاة(.6)
 ( فْ )ـ(: )لمدٚلة(.7)
 .  [13الهائدة:]( 8)
فْ )ـ(: )ٚ يسهع(. قرَأ ابُف كثٍٓر، كأبك َعْهٍرك، )ٚ ُيْسَهُع( بضّـِ الياِء، عمِ هعىِ: )ُفِعػَل(، [. 14الغاشية:] (9)

ّىها ذُ  ًُ، كا  ِكَر بمفع التّػذكِٓر؛ ّٖىػً اىصػرؼ إلػِ الهعىػِ. يعىػْ: إلػِ اّلمغػك. السػهرقىدؼ، تفسػٓر ها لـ يسـ فاعُم
 .(3/574)ج السهرقىدؼ = بحر العمـك
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 :(1)الَفَرْزَدؽِ  َقْكؿِ 

م ػػػ ػػػح   ىع  ػػػٍة ال أ ش  ػػػم ًهام ف  ٌ ر  ه س  ـ  الػػػد   ت 
 

ـ   ػػػػػال  ر  ك  و  ػػػػػف  ف ػػػػػي  ز  ار ًجػػػػػا ه   (2) و ال  خ 
 

ًُ َهْعُطكًفا(3) َقاَؿ سػِػٓػػَبػػَكيػْػً : "الت ْقِدُٓر: َكَٚ َْٓخُرُج ُخُركًجا، َأَراَد َأْف َْٓجَعَم
ـُ( (4) َٚ َأْشِت "، َقاَؿ َعَمِ )

 ُّْ َْٖىَدُلِس َف  الَهْصَدَر َقْد َكَقَع ا ـُ الَفاِعِل َهْكِقَع الَهْصَدِر؛ ِٖ ى َها َجاَز َأْف َيَقَع اْس ًُ ِفْ  -َأْيًضا  –: "َكاِ  َهْكِقَع
َهاعِ (5)(َقْكِلَؾ: )َرُجٌل َعْدٌؿ َكُزكٌر َكَخْصـٌ  َْهَرْيِف َهْكُقكٌؼ َعَمِ الس  ْٖ َٛ ا ٚ  ِفْ  (6)، َقاَؿ: )َكِك ـْ ُيسَهْع إ َكَل

ِّْ َفَحْسب(.  الثُِّٛث

                                                           

ػل 110( الفرزدؽ)ت1) ٌػ( ٌهاـ بف غالب بف صعصعة التهيهْ الدارهْ، أبك فراس، شاعر، هف الىبٛء، هف ٌأ
لفػػرزدؽ لػػذٌب ثمػػث لغػػة العػػرب، كلػػٚك شػػعري لػػذٌب البصػػرة، عظػػيـ اٖثػػر فػػْ المغػػة، كػػاف يقػػاؿ: لػػٚك شػػعر ا

ٓػر فػْ الجػاٌمٓٓف،  ٓػر بػف أبػْ سػمهِ. ككٌٛهػا هػف شػعراء الطبقػة اٖكلػِ، ٌز ًُ بٌز ىصف أخبار الىػاس. ُيشػب 
ػك صػػاحب اٖخبػار هػع جريػر كاٖخطػل، كػػاف شػريًفا فػْ قكهػً، عزيػَز الجاىػػب،  كالفػرزدؽ فػْ ا٘سػٛهٓٓف. ٌك

ُي. كفػْ شػػرح ىٍػج البٛغػػة: كػػاف  يحهػْ هػػف يسػتجٓر بقبػػر أبيػً، ككػػاف أبػكي هػػف اٖجػكاد اٖشػػراؼ، ككػذلؾ جػػدُّ
الفرزدؽ ٚ ٓىشد بٓف ٓدؼ الخمفاء كاٖهراء إٚ قاعًدا، كأراد سميهاف بف عبد الهمؾ أف يقيهػً فثػارت طائفػة هػف 

ػػاِت ُكتُػػِب اٖدِب كاٖ خبػػاِر: )ىقػػائض تهػػيـ، فػػأذف لػػً بػػالجمكس! كقػػد ُجهػػع بعػػض شػػعري فػػْ )دٓػػكاف(، كهػػف أه 
ػْ ابىػة لػً. كُلقِّػب بػالفرزدؽ، لجٍاهػة كجٍػً كغمظػً.  جرير كالفرزدؽ(، كاف ُيكىِ فػْ شػبابً بػػ)أبْ هكيػة(، ٌك
كتكفْ فْ بادية البصػرة، كقػد قػارب الهائػة. كأخبػاري كثٓػرة. ككػاف هشػتًٍرا بالىسػاء، زيػر غػكاف، كلػيس لػً بٓػت 

 .(8/93)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(6/86)ج اٖعياف كفيات، كاحد فْ الىسٓب هذككر. اىظر: ابف خمكاف
 . 131سبق تخريجً، ص (2)
   .(1/346)ج ( سٓبكيً، الكتاب3)
 ( فْ )ؾ(: )هكصكًفا(. 4)
 ( قاؿ ابف هالؾ: 5)

 كىعتكا بهصدر كثًٓرا ... فالتزهكا ا٘فراد كالتذكًٓرا
مكا ذلؾ قصًدا لمهبالغة، أك تكسًعا بحذؼ كىعتكا بهصدر كثًٓرا، ككاف حقً أف ٚ ٓىعت بً؛ لجهكدي، كلكىٍـ فع

ػػا عمػػِ ذلػػؾ؛ فقػػالكا: )َرُجػػٌل َعػػْدٌؿ، كرًضػػا، كُزكٌر(، ك)اهػػرأٌة َعػػْدٌؿ،  ًٍ هضػػاؼ؛ فػػالتزهكا )ا٘فػػراد كالتػػذكٓرا(؛ تىبٓ
كرًضا، كُزكٌر(، ك)رجِٛف َعْدٌؿ، كرًضا، كُزكٌر(، ككذا فْ الجهػع: )ِرجػاٌؿ َعػْدٌؿ كِرًضػا كَزْكٌر(؛ أؼ: ٌػك ىفػس 
ْ  كزائػٌر. تىبٍٓػػاف: اٖكؿ:  ػػك عىػد الكػكفٓٓف عمػػِ التأكيػل بالهشػتق؛ أؼ: عػػادٌؿ كَهرِضػ العػدؿ، أك ذك عػدؿ، ٌك

ف كػػاف كثٓػػًرا-كقػػكع الهصػػدر ىعتًػػا  ْف كػػاف أكثػػَر هػػف كقكعػػً ىعتًػػا.  -كا  ، كا  ًٚ ًُ حػػا ػػِرُد كقكُعػػ ػػِرُد، كهػػا ٚ َيط  ٚ َيط 
ك هقٓد بأف ٚ يككف فْ أكلػً هػيـ زائػدة كػػ)هزار(، ك)هسػٓر(؛ فإىػً ٚ ُٓىعػت بػً، ٚ  الثاىْ: أطمق الهصدر، ٌك
راٍد، ٚك بغٓري. اىظر: السهٓف، الدر الهصكف   ، كاٖشهكىْ، شرح اٖشهكىْ، ٖلفيػة ابػف هالػؾ(4/454)ج باطِّ

 .(2/322)ج
   ( فْ )ط(: )السهع(.6)
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 (1) عشر: ]أسهاء الزهاف والهكاف[ الثاهفالباب 
   ً ل  م ى ف  (2)ق و  يء  ع  ٍؿ[: ]ي ج  ف ع ال  م م ٍة و  َها ِفْ الُكُركِد  (3)ع  ٍُ ـُ َتَهاُثَم ِف الم ْفَظِْٓف ُتْكٌِ ٌََذْٓ َف  الُهَقاَرَىُة َبْٓ

اِرحُ  ( ِفْ َغِْٓر الُهَضاَعِف َغُْٓر ُهط ِرٍد، َكَقْد َأَشاَر الش  ًٚ َٛ َف  )ِفْع ـِ ِإَلِ َذلِ  َكَلْيَس َكِذِلَؾ؛ ِٖ َٛ َؾ ِفْ اْلَك
 َعَمِ الُهْمَحَقاِت.

ر اًجا[ ح  د  ًة و  ج  ر  ح  د  ر ج  و  ح  : د  و  ً : ]ى ح  ل  ر ةِ (4)، َك)ُبْغَيِة الط اِلِب(َكَها ِفْ الَقاُهكسِ  ق و   ، َك)َشَرِح الدُّ

ِرٌَا. َكَعفْ (5) َهِْٓرؼِّ  ، َكَغْٓ ـْ ُيْسَهْع ِفْ )َدَحَرَج: ِدْحَراٌج(؛ َكِلَذا(6) ِفْ الت ْبِصَرةِ  الصُّ : َل
(7)  ُّْ َْٖىَدُلِس ، َقاَؿ ا

ػػػٓػػِل( َكَقاَؿ اْبُف َعػِقػػٓلٍ  ٍِ ـْ ُيسَهْع ِفْ )َدْحَرَج: ِدْحَراٌج(، َكَٚ ِفْ الُهْمَحِق ِبػ)َفْعَمَل( :ِفْ )َشْرِح الػػت ْسػػػ "َل
(8)   ٚ ِإ

 .(10)َهْصَدُر )َحْكَقَل(" (9))ِحْيَقاؿٌ 

                                                           

الفعػل، أك هكاىػػً، هثػل: )هصػػٓف(،  أسػهاء الزهػػاف كالهكػاف: اسػػهاف هبػدكءاف بهػػيـ زائػدة؛ لمدٚلػػة عمػِ زهػػاف (1)
ا. ك)َهْفَعٌل(: بفتح العٓف هع الهفتكح العٓف فْ الهضػارع  ك)هشتِ( أكزاىٍها: هف الثٛثْ: بفتح العٓف، كبكسٌر
ٌٌَب(، أك اٖجػػكؼ، هثػػل: )هخػػاؼ( هػػع الهضػػهـك العػػٓف فػػْ الهضػػارع، هثػػل: )هكتػػب(،  الصػػحيح، هثػػل: )َهػػْذ

( )َهْفِعػػػٌل( ك)هقػػػاؿ(. الهعتػػػل الػػػٛـ ُهطمًقػػػا؛ أ  ْ (، ك)َهػػػْدِع  ْ ؼ: بقطػػػع الىظػػػر عػػػف حركػػػة عٓىػػػً، هثػػػل: )َهْرِضػػػ
بالكسر. إذا كاف الفعل الصحيح الٛـ هكسكر العٓف فْ الهضارع، هثل: )َهِبيػٌع(، ك)َهِصػٌٓف(، ك)َهْكِعػٌد( هػف 

ُؽ بٓىٍهػػا بالسػػياؽ. الىحػػك كالصػػرؼ  رضػػكاف دمحم، التهٍٓػػد فػػْاىظػػر:  غٓػػر الثٛثػػْ، هثػػل: اسػػـ الهفعػػكؿ ُيَفػػر 
 (.555)ص

 .(307اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 2)
ٍؿ(. 3) َٛ ًُ: ]َىْحػػَك: َدْحػػَرَج(؛ أؼ: هصػػدر الربػػاعْ، كهػػا ألحػػق بػػً َِٓجػػُْء َعَمػػِ )َفْعَمَمػػٍة َكِفْعػػ ( ىػػص الجػػاربردؼ: َقْكُلػػ

 . (301)ص شرح الجاربردؼ ،شآٌف، هجهكعة الشافية
 شرح غريب تصريف ابف الحاجب. ( ابف الىاظـ، بغية الطالب ف4ْ)
 ( ابف الخّباز، الغرة الهخفية فْ شرح الدّرة اٖلفية، ٚبف هعٍط.5)
ػْ بمػد بالبصػرة، كػاف عالًهػا 6) ػْيَهِرؼُّ الىحػكؼ، ىسػبة إلػِ الصػيهرة ٌك ( أبك دمحم؛ عبد هللا بف عمْ بػف إسػحاؽ الص 

، قدـ هصر، كىقل عىػً أبػك حيػاف كثٓػًرا. لػً كتػاب جمٓػل  ػل فاضًٛ فػْ الّىحػك ُيَسػه ِ: )الّتبصػرة( يشػتغل بػً ٌأ
الهغػرب، كقػد أحسػف فيػػً التعمٓػل لهػذٌب البصػريٓف، ٚك ٓكجػػد بػً ىسػخة إٚ هػف جٍػػتٍـ. َأكثػر َأُبػك َحي ػاف هػػف 

، إىبػػػاي الػػػركاة ّْ ًُ. اىظػػػر: الصػػػيهرؼ، التبصػػػرة كالتػػػذكرة، كالقفطػػػ ، كحاشػػػية: ابػػػف ٌشػػػاـ، (2/123)ج الى ْقػػل َعىػػػ
 .2/49، السٓكطْ، بغية الكعاة،2/212إلِ ألفية ابف هالؾ،أكضح الهسالؾ 

ُّْ كقاؿ ابف عػقػػٓل فْ )شرح الػػتسػػػٍػػػٓػػل(. ساقط فْ )ؾ(.7)  ( )كلذا قاؿ اٖىدلس
 ( فْ )ؾ(: )هفعمل(.8)
 ( فْ )ؾ(: )اٚحتقاؿ(.9)
ػػػٓػػِل( ساقط فْ )ـ(. ابف عقٓل، الهساعد عمِ تس10ٍٓ) ٍِ  .(2/627)ج ل الفكائد( )َشْرِح الػػت ْسػػػ
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  ً ل  ًضا -: ](1)ق و  [؛ -أ ي  ل ؾ  ذ  ٍؿ(. ض. ك  َٛ  َأْؼ: َعَمِ )َفْعَمَمٍة(، َك)ِفْع

ز   ي  اله  ب اع  ً  الر  ه ز ج  ب  ً : ]و  ل  [ق و  ْ   (2)يد  َباِع ْ  ِبالَهِزيِد َُٓدؿُّ َعَمِ َأف  الرُّ َباِع َف  َتْقَِٓٓدُي الرُّ ًِ َىَظٌر؛ ِٖ َكِفي
ْبِط َكَلْيَس َكَذِلَؾ، كَ  ًُ ِفْ الض  َد َٚ ُيَشاِرُك ىّ ف   -َأْيًضا -الُهَجر  ُّْ ِقَياٌس،  َأْطَمقَ  اله ص  َباِع ًِ َكالرُّ َفَقاَؿ: الَهِزيُد ِفي

َد َذَكَرُي َبْعَد ذَ  ْ  الُهَجر  َباِع َف  الرُّ َْٓف الت ْقُِٓٓد ِبالَهِزيِد؟ َفِإْف ِقَٓل: ِإى َها َقٓ َدُي؛ ِٖ ْ  َفِهْف َأ َباِع ِلَؾ، ُقْمَىا: ِإى َها َذَكَر الرُّ
َد ِفْ أِخِر َبَياًىا لِ  ْبِط.الُهَجر  ًِ َغَْٓر َداِخٍل ِفْ الض  ، َٚ ِلَكْكِى ِّْ  َكْيِفي ِة َهْصَدِرِي الِقَياِس

ارحِ  ُّْ  َكالَعَجُب ِهَف الش  َباِع ًِ َكالرُّ : َكالَهِزيُد ِفي ًِ ْبِط ِفْ َشْرِح َقْكِل ًِ ِفْ الض  ْ  ِبِقْسَهْي َباِع ًُ َأْدَخَل الرُّ َأى 
ِّْ الَهزِ قِ  َباِع ًُ ِبَأف  ُهَراَدُي ِبَهْزِج الرًّ َىا ِبالَهِزيِد؟! َكُيْهِكُف َأْف َُٓجاَب َعْى ٍُ ٌَ ًُ ِفْ َبَياِف َياٌس َفَكَْٓف َقٓ َدُي  يِد َهْزَج

َها ِقَياسِ (3)َكْيِفي ِة َهَصاِدِريِ  ٍِ ِد َكْكِى اِبَطِة َٚ الَهْزَج ِفْ ُهَجر  ٌَُك الُهَراُد ِبالض  ًِ ، َك ِف؛ َفِإف  َذِلَؾ َْٓدُخُل ِفي ْٓ  ٓ
ُد  ُّْ الُهَجر  َباِع ار ح  َكَها َصر َح  -أْيًضا –الرُّ َْٖكَلِ َأْف َيُقكـَ  الش  ٌَُىاَؾ؛ َفاْىَدَفَع اْٚعِتَراُض. َكَلِكْف ِحَٓىِئٍذ ا

ِد َكالَهِزيِد؛ ِّْ الُهَجر  َباِع ْ   َهْزُج الرًّ َباِع ْ  الَهِزيَد َكالرُّ ِث َٛ ـ  َهَزَج الثُّ ا ِقَياِسي ٍة، ُث ٍَ َها ِفْ َضاِبَطِة َكْكِى ٍِ ْشِتِراِك ِٚ
َْٖبَكاِب كَ  ـ  َبَياُف َتْرِتِٓب ا َها ِفْ َذِلَؾ َحت ِ َِٓت ٍِ ْشِتَراِك َها؛ ِٚ (. َٚ َيُككُف )َجْرًحاالَهِزيَد ِفْ َبَياِف َكْيِفي ِة َهَصاِدِرٌِ

  ض.
  

                                                           

: ٚك يككف )جرحا(. ض.  1) ًِ  ( هحذكؼ هف )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
( ىػػص الجػػاربردؼ: )ثػػـ اعمػػـ أف ترتٓػػب ٌػػذا البػػاب: أىػػً ذكػػر الثٛثػػْ الهجػػرد، ثػػـ الثٛثػػْ الهزيػػد، كهػػزج بػػً 2)

 . (307)ص شرح الجاربردؼ ،الرباعْ الهزيد؛ ٚشتراكً هعً فْ الضابط(. شآٌف، هجهكعة الشافية
 .(608اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
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  (1)الباب التاسع عشر: اسـ الهر ة
[ : ً ل  ر ي   اء   ت  ال   (2)الذ يق و  د  ف ي ه ص 

 .(4)يِ رِ دَ ْص ْ هَ فِ  اءَ  تَ َٚ  :ؼْ أَ  ؛[(3)

  ً ل  ً  ف   (6)ف  ك  ت   ـ  ل   ف  ا   ]و   :(5)ق و  ا اء  الت   ي ر ي  ى م  ع   ف  ف الب ى اء  د  ه ص 
ً  ا ف  يدً ز  ه   (7) [اء  الت   ي

ا هَ ى  إِ  (8)
َٖ فِ  ةِ ر  ِ الهَ مَ عَ  ةِ لَ َٚ مد  لِ  ؛اءُ الت   قُ حَ مْ تَ   لَ اتَ قَ ) :كَ حْ ىَ  ،اٌَ رِ ْٓ  غَ َٚ  (ةً قَ َٛ طِ اىْ  قَ مَ طَ اىْ ) :كَ حْ ىَ  ،ةِ يسَ قِ الهِ  ةِ يَ ىِ بْ ْ ا
ًٚ تَ قِ    .يُ رُ ْٓ غَ كَ  ،(9)ؼُّ ادِ ػػرَ الػػهُ  ؾَ لِ ذَ  اؿَ قَ  (،ااجً رَ حْ دِ  جَ رَ حْ دَ )كَ  (،ا

   ً ل   ًِ يْ لَ إِ  كِب ْىسُ الهَ  حِ رْ ْ الش  فِ  فُ ىِّ َص الهُ  لَ م  ا عَ ذَ كَ  [يد  ي  ق  ى الت  ل  إ   ؽ  ال  ط  اإل   ف  ه   ج  ر  خ   ي  ال  ئ  : ]ل  (10)ق و 
ا ؛اٍَ ىْ هِ  ءٌ ْْ شَ  لُ هَ عْ  يُ َٚ " :يُ رُ ْٓ غَ كَ  (12)(لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ شَ )ْ فِ  اؿَ قَ كَ  ،(11)ٓفَ حِ ارِ الش   فَ / هِ أ46/ؽ يُ رُ ْٓ غَ كَ  ٍَ َى  ِٖ 

                                                           

هرة كاحدة. أكزاىً: عمِ كزف )َفْعَمٍة( هف الثٛثْ: )َجَمَس  اسـ الهرة: هصدر صيغ لٓدؿ عمِ حصكؿ الفعل (1)
ذا كاف الهصدُر هختكًها بالتاء أصًٛ ُكِصَف ِبَكاِحَدٍة، هثل: )َدْعَكًة كَ  اِحَدًة(، ك)َرْحَهًة َجْمَسًة(، ك)َشِرَب َشْرَبًة(. كا 

ف كاف فْ الهصدر تاٌء أصًٛ  َقٍة(، كا  َٛ َكاِحَدًة(. أكزاىً هف غٓر الثٛثْ: بزيادة تاء عمِ الهصدر، هثل: )ِاْىِط
 (. 558اىظر: رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ )ص .ُكِصَف بػ)َكاِحَدٍة(: )ِإَقاَهًة َكاِحَدًة(، ك)اْسِتَعاَىًة َكاِحَدًة(

 ( )الذؼ(، ساقط فْ )ط(.2)
 ( فْ )ط(: )فْ هصدر فيً(.3)
 ٚ تاء فْ هصدري(، ساقط فْ )ؾ(.)( أؼ: 4)
 .(309اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 5)
 ( فْ )ؾ(: )يكف(. 6)
 .(هصدر)( فْ )ط(: 7)
ْ الثٛثْ الهزيػد، كالربػاعْ الهجػرد، كالهزيػد، فػإف كػاف 8) فػْ هصػدري التػاء، ( ىص الجاربردؼ: كأها البكاقْ، ٌك

ـْ  ْف َلػ ا الهستعهل، كالفارؽ القرائف...، ىحك: )استقاهة، كدحرجػة كاحػدة أك حسػىة( َكاِ  فالهرة كالىكع عمِ هصدٌر
ًِ الت ػاُء، ىحػك: )اىطٛقػة، كتدحرجػة كاحػدة، أك حسػىة(. شػآٌف، ًِ الت اُء َفالِبَىاَءاِف َعَمِ َهْصَدِرِي َهِزيًدا ِفيػ  َتُكْف ِفي

 . (309)ص شرح الجاربردؼ ،افيةهجهكعة الش
 .(2/866)ج تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ ،الهرادؼ (9)
 .(311اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 10)
ٌػػ(، هتىيً التعميهٓٓف: )الكافية( فْ الىحك، ك)الشػافية( فػْ الصػرؼ، بػدأ 646( بعد أف ألف ابف الحاجب)ت11)

ٓف بالتفصػػٓل، كالتعمٓػػق؛ فألفػػت عمػػِ كػػل هىٍهػػا عشػػرات الشػػركح العربيػػة كالتركيػػة. الشػػراح فػػْ تىػػاكؿ الكتػػاب
ت كثٓػرة لمتعمٓػق 686كأشٍر شركح )الكافية كالشافية(: شرح الرضْ ا٘ستراباذؼ)ت ىاؾ هحاٚك ٌػ(، عمٍٓا. ٌك

ا كتػػاب: البغػػدادؼ: عبػػد القػػادر، خزاىػػ دي، أشػػٌٍر يضػػاح شػػكٌا ة اٖدب عمػػِ شػػرح ا٘سػػتراباذؼ عمػػِ الكافيػػة كا 
 .(92)ص

ركػػػػف الػػػػدٓف، شػػػػرح الشػػػػافية (، ك 605-1/603)ج اىظػػػػر: ابػػػػف الحاجػػػػب، ا٘يضػػػػاح فػػػػْ شػػػػرح الهفصػػػػل (12)
 .(2/1146)ج
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َٖ  ءُ اهَ سْ أَ   ؛كؿِ عُ فْ الهَ كَ  لِ اعِ الفَ  ـِ اسْ  ؼِ َٛ خِ بِ كَ  ،لِ عْ الفِ ِ كَ ىً عْ هَ لِ  ـٌ اسْ  ًُ ى  إِ فَ  ،رِ دَ ْص الهَ  ؼِ َٛ خِ بِ  لْ هَ عْ تَ  ـْ مَ فَ  ،اـِ سَ جْ ا
 افِ هَ ز  ال ـُ اسْ  َس يْ لَ كَ  ،ؾَ لِ ْ ذَ فِ  لِ عْ الفِ  ػ رَ جْ هَ ا يَ رَ جَ فَ  ،كدُ ُص قْ الهَ  كَ ٌُ  ةِ فَ ْ الصِّ ِ فِ ىَ عْ الهَ كَ  ،ةٌ فَ ا ِص هَ ٍُ ى  إِ فَ 
 ،لِ اعِ الفَ  ـِ ػ اسْ رَ جْ هَ  افِ يَ رِ جْ َٓ فَ  ،ةِ فَ الصِّ  بَ ٌَ ذْ ا هَ هَ ٍِ بِ  كٍب ٌُ ذْ هَ  رِ ْٓ غَ  اتٍ كَ ذَ لِ  افِ هَ ا اسْ هَ ٍُ ى  َِٖ  ؛ؾَ لِ ذَ كَ  افِ كَ الهَ كَ 
ٍِ فِ  لُ هَ العَ  عَ ىَ تَ اهْ  ؾَ لِ ذَ مِ فَ  ؛رِ دَ ْص ػ الهَ رَ جْ هَ  افِ يَ رِ جْ َٓ ِ فَ ىَ عْ الهَ  دَ ر  جَ  هُ َٚ كَ    .اىتٍِ ".اهَ ٓ

ٌَ مَ عَ  دُ رَ كْ ُٓ  دْ قَ كَ  ِ٘  دَ ىْ  عِ ًٛ ثَ هَ  افِ كَ الهَ  ـِ اسْ  لُ هَ عَ  ٓلِ مِ عْ ا الت  ذَ ِ   ف  أَ بِ  عُ فَ دْ ُٓ فَ  ًِ يْ لَ إِ  َٓف ِض أُ ا يهَ فِ  ةِ افَ َض ا
  .ادً اهِ جَ  افَ كَ  فْ ا ِ كَ  لٌ اهِ عَ  اؼُ َض الهُ كَ  ،اافً َض هُ  ًِ ىِ كْ كَ لِ  ًُ مَ هَ عَ 

َٖ مَ عَ  ٓلَ قِ  ،ـعَ ىَ  َضافَ  ًُ ى  إِ  :ؿِ ك  ِ ا ِ٘ ِ٘  فِ عَ  جُ رُ خْ َٓ  -اًض يْ أَ  –ِة ِبا  ،ةٌ يحَ حِ َص  َْ ٌِ كَ  ،ٓدِ ِٓ قْ ِ الت  لَ إ ؽِ َٛ طْ ا
 ـُ مَ عْ ا يُ هَ كً  ةٍ كَص ُص خْ هَ  ةٍ عَ قْ بُ لِ  ـٌ اسْ  لْ بَ  ،ةِ فَ ارَ عَ تَ الهُ  افِ كَ الهَ  اءِ هَ سْ أَ  فْ هِ  َس يْ لَ  ذٍ ئِ ٓىَ حِ  ًُ ى  إِ  :ابُ كَ الجَ كَ  ؟ؽُ رْ ا الفَ هَ فَ 
ِ٘  فِ عَ  -اًض يْ أَ  - بُ اجَ ا ُٓ ذَ ٍَ بِ كَ  ،ْتِ أْ يَ ا سَ ه  هِ    .قِ ابِ السًّ  ادِ ٓرَ ا

  ً ل   ،فِ ْٓ يمَ كِ أْ تَ  دُ حَ ا أَ ذَ ٌَ  [ر  د  ص  ه   (ر  ج  اله  )و   (2)ات  س  اه  الر   ر  ج  ه   ع  ض  و  ه   اف  ك   :ير  د  ق  الت  و  : ](1)ق و 
ٍِ اىِ ثَ كَ  .اهَ كٌُ رُ كَ ذَ  ٌِ ِ ظَ مَ عَ  (3)عَ ِض كُ  ر  جَ الهَ  ف  أَ  :اهَ ٓ  :اؿَ قَ  ًُ ى  أَ كَ  ،اِت سَ اهِ الر   فَ هَ  ؼٌ ك ذُ حْ هَ  اؼُ َض الهُ كَ  ،يِ رِ ا
 ؛ًِ بِ  ًِ ب  شَ الهُ بِ  ًِ ب  شَ الهُ  ةُ قَ ابَ طَ هُ  :اهَ ٌُ دُ حَ أً  ،فِ يْ رَ هْ َأا بِ ذَ ٌَ  دُ ك  أَ تَ يُ كَ  :يُ رُ ْٓ غَ كَ ، فُ ىِّ َص الهُ  اؿَ قَ  (.اتسَ اهِ ر الر  جَ رْ جَ هَ )
َٖ كَ  ،ًٚ ك  أَ  عِ ِض كْ الهَ  رُ كْ ذِ  ًِ يفِ  ف  َِٖ   رُ خَ أكَ  ،ايً اىِ ثَ  ٓقُ هِ الى  كَ  ،ًٚ ك  أَ  ؽُّ الرِّ  يًِ فِ  رَ كِ ذُ  ًِ بِ  ًَ ب  شَ الهُ  ف  ا أَ هَ كَ  ،ايً اىِ ثَ  رِ هْ ا
 ًِ يْ مَ عَ  ؿ  ا دُ  هَ ٚ  إِ  ْر د  قَ يُ  ـْ مَ فَ  ؛رِّ الجَ  عُ ِض كْ هَ  ايُ ىَ عْ هَ  (ر  جَ الهَ ) ف  َِٖ  (؛ر  جَ هَ ػ)بِ  ًِ يْ مَ عَ  كؿٌ لُ دْ هَ  كؼَ ذُ حْ الهَ  ف  أَ 
َٖ  ٓرِ دِ قْ الت   ؼِ َٛ خَ بِ  ٌِ الظ    /أ46/ؽ ًِ تِ اهَ قَ تَ اسْ  اعُ ىَ تِ اهْ  ًِ يْ لَ إِ ػ دّ ؤَ الهُ  ف  إِ فَ  ؛ؿِ ك  ا  ةِ ٍَ جِ  فْ هِ  فُ عُ ْض يَ كَ  :اؿَ قَ  ،رِ ا
 ؾَ لِ ذَ  لِ جْ أَ  فْ هَ كَ  ؛دُ جَ كْ ُٓ  ادُ كَ  يَ َٚ  ةِ رَ د  قَ هُ ال رِ ادِ َص الهَ بِ  بُ ْص الى  كَ  ،رٍ د  قَ هُ  رٍ دَ ْص هَ بِ  ةً كبَ ُص ىْ هَ  كفُ كُ ا تَ ٍَ كلَ ُٓ ذُ  ف  أَ 
َٖ  ٓرَ دِ قْ الت   ؾَ لِ ذَ  (4)ؼُّ رِ شَ خْ هَ الز   :ؼْ أَ  ؛ـَ د  قَ   .اىتٍِ .ؿَ ك  ا

                                                           

 .(312اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
َكاِىعُ 2) ًُ الص  َقْت ًِ َقِضيـٌ َىه   (                     َكَأف  هَجر  الر اِهَساِت ُذُٓكلٍا ... َعَمْي

ٌذا بٓت هف الطكيل، قالً الىابغة ضهف قصٓدة طكيمة يهدح بٍا الىعهاف بف الهىذر كيعتذر إليً، كيٍجك هرة بػف 
ربيع بف قريع هصدر بهعىِ الجر، كالهضػاؼ إلػِ الَهَجػر هحػذكؼ تقػدٓري: كػأف أثػر جػر الراهسػات. كالشػاٌد 

ضػافتً إلػِ الراهسػات هػف فْ قكلػً: )هجػر الراهسػات(؛ حٓػث اسػتعهل )َهَجػّر( هصػدًرا هيهيًّػا به عىػِ الجػر، كا 
إضػافة الهصػػدر لفاعمػً، كالكػػٛـ عمػػِ تقػدٓر هضػػاؼ، ككأىػً قػػاؿ: كػػأف جػر الراهسػػات ذٓكلٍػا. اىظػػر: دٓػػكاف 

شػرح  الرضػْ،ك ، (239)ص الهفصػل ،الزهخشػرؼ  .، بركاية: )حصٓر( بػدًٚ هػف )قضػيـ(79الىابغة الذبياىْ،
 شػػرح الجػػاربردؼ ،شػػآٌف، هجهكعػػة الشػػافيةك ، (1/312)ج ركػػف الػػدٓف، شػػرح الشػػافيةك ، (2/16)ج الشػػافية
د الشافيةك ، (311)ص  . (2/453)ج البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدب، فْ شرح شكٌا

 . (هكضع)( فْ )ؾ(: 3)
 .(305ا٘عراب )ص صىعة فْ (، ك الزهخشرؼ، الهفصل2/745الكشاؼ )ج الزهخشرؼ، (4)
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اِرحِ  ًُ اْقِتَصاِر الش  ُر َكْج ٍَ ًِ َيْظ َْٖهِر  -َأْيًضا – َكِب َعَمِ َذِلَؾ الت ْقِدِٓر َعَمِ َأف  َها ُذِكَر ِهَف ا
َر الُهَضاُؼ ُأْك َٚ  ِؿ اْعُتِرَض ِبَأف  الُهَطاَبَقَة َحاِصَمٌة َسَكاٌء ُقدِّ َٖك  الت ْقِدُٓر: َهْكِضُع  (2)، َكِقَٓل:(1)ا

َساِت، َكِقَٓل: الت ْقِدُٓر: )َهَجرُّ َجرِّ الر اِهَساِت(، َكَقْد ُْٓدَفُع ِبَأف  الر اِهَساِت(، َأْك ِهَف الر اهِ  (3))َجرِّ 
 ًَ ٌَُك الَهْكِضعُ  -الُهَشب  ًُ َهْذُككٌر؛ َفَحَصَمِت  -َأْيًضا –َصاَر  (4)َله ا ُذِكَر َكَدؿ  َعَمِ اََٖثرِ  -َك َكَأى 

ْف تَ  ِؼ َهاَذا ُحِذَؼ؟ َكاِ  َٛ ـِ. الُهَطاَبَقُة ِبِخ َٛ ًِ اْسَتَقاَهُة الَك  َكق َف َعَمْي
  ً ل  ر أة  : ](5)ق و   .كفِ الىُّ  ٓفِ فِ خْ تَ كَ  ،ادِ الصًّ  حِ تْ فَ بِ  كَ ٌُ  (6)[ف  ي  د  الي   اع  ى  ص   و اه 

ً : ]ج   ل  ً  ف   ت  ر  وق و   ،تِ ْٓ البَ ْ ا فِ هَ كَ  ،اٍَ كلَ ُٓ ذُ  ْت ر  جَ  :ؼْ أَ  ؛اءِ الر   ٓدِ دِ شْ تَ بِ  أَ قرَ يُ  فْ أَ  كزُ جُ يَ كَ   [اح  ي  الرّ   ي
َِ )كَ  ،اٍَ اىِ ِ َجَريَ ىَ عْ هَ  ؾَ لِ ذَ  ف  َِٖ  ؛اٍَ يفِ فِ خْ تَ بِ  أَ قرَ يُ  فْ أَ كَ   .اٌَ رُ سْ كَ  كزُ جُ يَ كَ  اءِ الر   حِ تْ فَ بِ  (ؽُّ الر 

ً : ]أل    ل  ٍ  ب  ش  ت   ح  ص   ي  ال   ؽ  الر   ف  ق و  ًِ فِ  [رّ  الج  ب   ً  ي َْٖ كَ  ،بٌ مْ قَ  ي  ًُ ٍُ ٓبِ شْ تَ  حُّ ِص  يَ َٚ  ر  الجَ  ف  َٖ ) :لُ ْص ا
 (.ؽِّ الر  بِ 

   ً ل  ِ مَ عَ  عٍ ِض كْ هَ  ـَ اسْ  (ر  جَ هَ ) كفَ كُ يَ  فْ أَ  كزُ جُ َٓ  ٓلَ قِ كَ  [ً  ج  ا و  ٍ  ول  ي  ذ   ب  ص  ى  ل   ف  ك  ي   ـ   ل  ال  ا  : ]و  (7)ق و 
ٌِ ظَ   (؛اٍَ كلَ ُٓ ذُ  اتِ سَ اهِ الر   رّ جَ  ر  جَ هَ  ف  أَ كَ ) :اؿَ قَ  ًُ ى  أَ كَ  (،اتِ سَ اهِ الر  ) فَ هِ  كؼٌ ذُ حْ هَ  اؼُ َض الهُ كَ  ،ـِ َٛ الكَ  رِ ا
 .(8)احيَض إِ  (.اتِ سَ اهِ الر  ) فَ هِ  كؼُ ذُ حْ الهَ  اؼُ َض الهُ  كَ ٌُ كَ  رِ دَ ْص الهَ بِ  (اٍَ كلَ ُٓ ذُ ) بُ ْص ىَ  كفُ كُ يَ  ذٍ ئِ ٓىَ حِ فَ 

: ً ل    .لُ هَ عْ  يَ َٚ  افِ كَ الهَ  ـَ اسْ  ف  أَ  فْ هِ  (9)[ا هر  ه  ]ل   ق و 

                                                           

 . (أكًٚ )( فْ )ط(: 1)
 اقطة فْ )ؾ(. ( )كقٓل:(، س2)
 )خبر(. :( فْ )ـ(3)
 .(اٖهر)( فْ )ط(: 4)
 .(313اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 5)
رؼ، الصػػػػػػحاح6)  ( )كاهػػػػػػرأة َصػػػػػػىاُع الٓػػػػػػدٓف(؛ أؼ: حاذقػػػػػػٌة هػػػػػػاٌرٌة بعهػػػػػػل الٓػػػػػػدٓف. كاهرأتػػػػػػاف َصػػػػػػَىاَعاف. الجػػػػػػٌك

 .(3/1246)ج
: )اسـ الهكاف ٚ يعهل7) ًِ  (.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
د القيسْ، إيضاح (8)  .(1/237ج) ا٘يضاح شكٌا
 ( كهعىِ البٓت:        9)

َكاِىعُ  ًُ الص  َقْت ًِ َقِضيـٌ َىه   َكَأف  هَجر  الر اِهَساِت ُذُٓكلٍا ... َعَمْي
ىهػا تػأكلكا ٌػذا البٓػت...  ؛ تشبيً الهكضع الذؼ جػرت فيػً الريػاح بػالرؽ الػذؼ زيىتػً الصػكاىع بالكتابػة، كالػىقش. كا 

ٚ لػػـ  ٖىٍػػـ لػػك لػػـ يقػػدركا الهضػػاؼ فإهػػا أف ٓجعمػػكا )الهجػػر( هصػػدًرا، أك اسػػـ هكػػاف ٚ سػػبٓل إلػػِ اٖكؿ، كا 
يسػػػتقـ ا٘خبػػػار بقكلػػػً: )قضػػػيـ(؛ ٖف )الػػػرؽ( ٚ يصػػػح تشػػػبًٍٓ بػػػالجر ٚك إلػػػِ الثػػػاىْ، ٚك لػػػـ يكػػػف لىصػػػب 

 )ذٓكلٍا( كجً ِلَها هر  .
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 : ً ل   دِ ر  جَ الهُ  ِّْ ٛثِ الثُّ  فَ هِ  افِ كَ الهَ كَ  افِ هَ الز   ـَ اسْ  ف  أَ  لُ اَص حَ الكَ  [دٍ رّ ج  ه   يٍّ ث  ال  ث   ف  ه   (1)ب ى ي ت   ف  إف]ق و 
ا يفً فِ لَ  كْ ا أَ ٌَ سكرَ كْ هَ  كْ لَ ا كَ ًص اقِ ىَ  كْ ا أَ ٍَ كحَ تُ فْ هَ  كْ أَ  عِ ارِ َض الهُ  فِ ْٓ عَ  كـَ هُ ْض هَ  افَ كَ  فْ إِ  فِ ْٓ العَ  حِ تْ فَ بِ  (لٍ عَ فْ هَ )ِ مَ عَ 
 كرَ سُ كْ هَ  افَ كَ  فْ إِ  رِ سْ الكَ بِ  (لٍ عِ فْ هَ )ِ مَ عَ كَ  (ػ كَ طْ هَ كَ  ،ِقَ كْ هَ كَ  ،ِهَ رْ هَ كَ  ،بٍ رَ شْ هَ كَ  ،لٍ تَ قْ هَ ػ)ا كَ كىً رُ قْ هَ  كْ أَ ا كقً رُ فْ هَ 
ًٚ ثَ هِ  كْ أَ  (2)عِ ارِ َض الهُ  فِ ْٓ عَ  ْ تَ ىَ ْ اثْ فِ  ةِ رَ سْ ِ الكَ لَ إِ  ٓرَ ِص كَ  (،عٍ ِض كْ هَ كَ  ،دٍ عِ كْ هَ كَ  ،بٍ رِ ْض هَ ػ)ا كَ كحً تُ فْ هَ  كْ لَ كَ  ،ا
 (5) ةُ زَ هْ حَ  أَ رَ قَ  ًِ بِ كَ  (ؾُ سِ ىْ الهَ ) /ب46/ؽ كَ ٌُ كَ  اسِ يَ ِ القِ مَ عَ  (4)رُ سْ الكَ  اٍَ ِض عْ ْ بَ فِ  ِكؼَ رُ  ،((3)ةٍ هَ مِ كَ  ةَ رَ شْ عَ 
ُّْ ائػِ ػسِ الكِ كَ  نصِ : ﴿-ِالَ عَ تَ  -ًُ لَ كْ قَ  (6)ػػ ٌَ ٍث َجَػيَِْا  ٌا

ُ
ِ أ
أََٓتٓفِ ْ فِ  (7)﴾ْكً َوىُِكّ

 ،ؽُ رَ فْ الهَ كَ  ،عُ مَ طْ الهَ )كَ  (8)
 رِ سْ الكَ بِ  ذ  شَ  :(10)ػػؾٍ ػالِ هَ  ػػفُ ابْ  اؿَ قَ كَ  ،عْ هَ سْ يُ  ـْ لَ  فْ ا ِ كَ  ،زٌ ائِ ا جَ ٍَ مِّ ْ كُ فِ  حُ تْ الفَ  :(9)اءُ ػػػر  الػػػفَ  اؿَ قَ كَ  (،فُ كَ سْ الهَ كَ 
 اعِ هَ سَ  عَ هَ  رٍ سْ كَ بِ  ذ  شُ كَ  (،ةٌ ى  ظِ هَ كَ  ،دٌ جِ سْ هَ كَ  ،قٌ فِ رْ هَ كَ  ،تٌ بِ ىْ هَ كَ  ،طٌ قِ سْ هَ كَ  ،رٌ زِ جْ هَ كَ  ،بٌ رِ غْ هَ كَ  ،ؽٌ رِ شْ هَ ) :يُ دَ حْ كَ 
 بُّ دَ هَ كَ  ،ٌص يَ ىْ هَ كَ  ،ل  حَ هَ كَ  ،عٌ هَ جْ هَ كَ  ،رٌ شَ حْ هَ كَ  ،(11)ؾٌ سَ ىْ هَ كَ  ،ؽٌ رَ فْ هَ كَ  ،عٌ مَ طْ هَ كَ  ،ؾٌ سَ ىْ هَ ) :حُ تْ الفَ  كَ ٌُ كَ  ،اسِ يَ القِ 

                                                           

 .(ثبت)( فْ )ط(: 1)
 .(314عة الشافية )صاىظر: شآٌف، هجهك ( 2)
بكسػر  -عمػِ كزف )َهْفِعػل(  -بضػـ العػٓف -(  كقد جػاءت أسػهاء الزهػاف كالهكػاف هػف الػذؼ هضػارعً )َيْفُعػل 3)

ْ: )الَهْىِسُؾ، كالَهْجِزر، كالَهْىِبػت، كالَهْطِمػع، كالَهْشػِرؽ،  -العٓف عمِ خٛؼ القياس هف إحدػ عشرة كمهة، ٌك
ط، كالَهْرِفػػق، كالَهْسػػِجد، كالَهْىِخػػر( هػػف: )ىَسػػَؾ ْٓىُسػػؾ، كَىَبػػت ْٓىُبػػت، كَطَمػػَع َيْطُمػػع، كالَهْغػػِرب، كالَهْفػػِرؽ، كالَهْسػػقِ 

كَشَرَؽ َيْشُرُؽ، كَغرب يغُرب، كَفَرَؽ يْفُرُؽ، كَسَقَط َيْسُقط، كَرَفق ٓرُفػق، كسػَجد َيْسػُجد، كىخػر ٓىُخػر هػف الىخٓػر، 
ك صكت باٖىف. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج  .(1/313ٌك

 .(148/ 2ج) القرآف هعاىْ الفراء، .(الفْتحُ )( فْ )ـ(: 4)
، الزيات: أحد القراء السبعة. كاف هف هكالْ التيـ 156( حهزة بف حبٓب)ت5) ّْ ٌػ( بف عهارة بف إسهاعٓل، التيه

فىسب إلٍٓـ. ككاف ٓجمب الزيت هف الككفة إلِ حمكاف )فْ أكاخر سكاد العراؽ ههػا ٓمػْ بػٛد الجبػل( كيجمػب 
ف كالجكز إلِ الككفة. كهات بحمكاف. كاف عالًها بالقراآت، اىعقد ا٘جهاع عمِ تمقْ قراءتػً بػالقبكؿ. قػاؿ الجب

الثػكرؼ: هػا قػرأ حهػػزة حرًفػا هػف كتػاب هللا إٚ بػػأثر، كقٓػل: تػكفْ  بحمػكاف سػػىة  سػت كخهسػٓف كهائػة ٌجريػػة. 
تٍػذٓب  ،ابػف حجػرك ، (1/605)ج اؿهٓزاف اٚعتػد الذٌبْ،ك ، (2/216)ج كفيات اٖعياف، اىظر: ابف خمكاف

 .(2/277)ج اٖعٛـ لزركمْ،ا، ك (3/27)ج التٍذٓب
 ابػػف ٖلفيػػة اٖشػػهكىْ شػػرح عمػػِ الصػػباف حاشػػية (، كالصػػباف،1/437ابػػف هجاٌػػد، السػػبع فػػْ القػػراءات )ج (6)

   .(2/471هالؾ )ج
  .[34الحج:]( 7)
 .(315اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
 (.2/148القرآف )ج ْهعاى الفراء، (9)
 (.2/471هالؾ ج ابف ٖلفية اٖشهكىِ شرح عمِ الصباف الصباف، حاشية( 10)
 ( فْ )ـ(: )هسكف(.11)
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ِ٘ كَ أْ هَ كَ  ،لِ هْ الى   ٌَ فِ  اءَ جَ كَ  (،ةٌ قَ رَ شْ هَ كَ  ،ةٌ رَ بَ قْ هَ كَ  ،رِ ائِ الط   ةُ عَ قَ كْ هَ كَ  ،لٌ حَ كْ هَ كَ  ،عٌ َض كْ هَ كَ  ،لِ بِ ػ ا  ةِ ثَ َٛ الث  ي ِ ذِ ْ 
  .اىتٍِ (.ِٓف الس   بةُ رِ ْض هَ كَ  ،ةٌ لَ زِ ىْ هَ ) :رُ سْ الكَ  كَ ٌُ كَ  ،اسِ يَ القِ  اعِ هَ سَ  عَ هَ  حٍ تْ فَ بِ  ذ  شُ كَ  ،-اًض يْ أَ  – ُـّ الض  

 ،ًِ يْ مَ عَ  كعَ قُ الكُ  فَ لِ أَ ؼ الذِ  (رِ ائِ الط   ةُ عَ قِ كْ هَ )كَ  ،ةِ مَ هَ ٍْ الهُ بِ  (لٌ حِ كْ هَ )كَ  (،اصٍ ىَ هَ )ِ ىَ عْ هَ بِ  (ٌص يَ ىْ هَ )كَ 
 .اهَ ٌُ اؤُ رَ  رُ سَ كْ تُ كَ  ،ةِ بَ رِ ْض الهَ كَ  بِ رِ ْض الهَ كَ  يُ دُّ حَ كَ  فُ ْٓ الس  كَ  ،ةُ يعَ بِ الط   :ةُ يبَ رِ الض   :(1)(كسِ اهُ القَ )ْ فِ كَ 

ً : ]ك  ق   ل  ْ فِ  اؿَ قَ  ،ةِ هَ جَ عْ الهُ بِ  دَ ٓ  قَ يُ  فْ أَ كَ  .ةِ مَ هَ ٍْ الهُ  ٓفِ السِّ بِ  دَ ٓ  قَ يُ  فْ أَ  كزُ جُ َٓ  [ر  س  ح  ي  و   ر  س  ح  ي  و 
 :ؼُّ ػػرِ ٌَ ػػكْ الجَ  اؿَ قَ  (2)"فَ شَ كَ ا اىْ كرً سُ حُ  ءَ ْْ لش  اكَ  ،ًُ فَ شَ كَ  :ارً سْ حَ  يُ رُ سِ حْ يَ كَ  يُ رُ سُ حْ يَ  ْءَ الش   رَ سَ حَ " :(كسِ اهُ القَ )
 .(5)"ـْ ٍُ تْ عَ هَ جَ (4)ارً سْ حَ  ـْ ٌُ رْ سِ احْ كَ  ـْ ٌُ رْ سُ احْ  اَس الى   (3)تِ رَ سَ حَ "

[ : ً ل  ط  ق و  س   .ٓفِ السِّ  يؾِ رِ حْ تَ بِ  كَ ٌُ  [س  أ  الر  ل و 

[ : ً ل   (.لِ ص  فَ الهُ  حِ ارِ شَ ) (7)ِّْ هِ زْ ارِ كَ الخَ  فِ عَ  ٓلُ مِ عْ ا الت  ذَ ٌَ  لَ قِ ىُ  [يل  ا ق  ه  ل   ؾ  ل  ذ  و  (6)ق و 

  ً ل   ة.ٌك بتاء هثىا [: ]كها قالوا هىتف(8)ق و 

  

  

                                                           

 .(1/101)ج اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط (1)
 .(1/375ج) اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط (2)
 .(َحَشَرتِ )( فْ )ؾ(: 3)
ـ )( فْ )ط(: 4) ـ كاحشٌر  .(حشًرااحشٌر
رؼ 5) ـْ َحْشرًا: جهعتٍـ(. الجٌك ـْ كَأْحُشُرٌُ  .(630-2/629)ج الصحاح ،( )كحشرات الىاس َأْحِشُرٌُ
( ىص الجػاربردؼ: )كفتحػكا فػْ الهىقػكص، ىحػك: )هرهػِ(؛ لمخفػة، ككسػركا فػْ الهعتػل الفػاء؛ ٖف الكسػرة هػع 6)

َهػا قٓػل: هػف أف الهسػافة بػٓف الفتحػة كالػكاك الكاك أخف هع الفتحة هعً؛ إذ )هكِعد( أخف هف )هكَعد(؛ كذلػؾ لِ 
 . (316)ص شرح الجاربردؼ ،هىفرجة(. شآٌف، هجهكعة الشافية

 (.138 -3/137، التخهٓر، شرح الهفصل فْ صىعة ا٘عراب )جالخكارزهْ (7)
 .(316اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
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  ً ل  ٌ  ظ  ف   ـ  ا الض  ه  أ  و  (2): ](1)ق و   حِ رْ شَ )ْ فِ  فِ ىِّ َص الهُ  ؿِ كْ قَ  فْ هِ  ؼُ رِ عْ تَ ا سَ هَ لِ  ؛رٌ ظَ ىَ  يًِ فِ كَ  [(3)ر  ا
ْ فِ  ًِ بِ  حَ ر  ا َص هَ كلِ  ،ِّْ اسِ يَ القِ  اؿَ ثَ ا هِ ٍَ مَ عَ جَ  ثُ ْٓ حَ  اٌس يَ قِ  حِ تْ الفَ بِ  افِ كَ ْ الهَ فِ  (ةَ رَ بَ قْ الهَ ) ف  "إِ  :(4)(لِ ص  فَ الهُ 
ٍَ  حِ رْ شَ )  .ض (.ؼادِ ال

ً : ]ق   ل  َُ قْ الهَ ) ف  أَ  (7)(لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ شَ ) فْ ْ عَ تِ أْ يَ ا سَ ه  هِ كَ  ًُ ىْ فاد هِ تَ سْ يُ  [(6)ليق   ف  ك  ل  (5)و  ا حً تْ فَ  (ةَ رَ َب
ا ه  أَ كَ  ،ْتِ أْ يَ ا سَ هَ مِ فَ  حُ تْ ا الفَ ه  أَ كَ  ،ٓلَ ا قِ هَ مِ فَ  ُـّ ا الض  ه  أَ  ،اسِ يَ القِ  فِ عَ  ةٍ جَ ارِ خَ بِ  ْت سَ يْ لَ  ةُ كَ رَ الحَ  ثُ ْٓ حَ  فْ ا هِ هًّ َض كَ 
 .ؿٌ ك  ؤَ هُ  فِ تْ ْ الهَ فِ 

[ : ً ل   ،افِ هَ الز  كَ  افِ كَ الهَ  ـِ / اسْ أ47/ؽ افُ يَ بَ  َض رَ الغَ  ف  َِٖ َأْؼ:  [؛ض  ر  الغ   ف  ع   ج  ار  خ  (8)ق و 
 .ٓلِ بِ القَ  ؾَ لِ ذَ  فْ هِ  ْت سَ يْ لَ  ةُ كَص ُص خْ الهَ  ةُ عَ قْ ا البُ ٍَ بِ  يدَ رِ أُ  فْ إِ  (ةُ رَ بَ قْ الهَ )ك

  ً ل   ْت سَ يْ لَ  ذٍ ئِ ٓىَ حِ  َْ ٌِ  ،افِ هَ الز  كَ  افِ كَ الهَ  ـِ اسْ  افُ يَ بَ  َض رَ الغَ  ف  َِٖ َأْؼ:  [ض  ر  الغ   ف  ع   ج  ار  : ]خ  (9)ق و 
 كفَ كُ ِ يَ ت  حَ  ةً كحَ تُ فْ هَ  ْت اىَ ا كَ ذَ إِ  افٍ كَ هَ  ـِ اسْ بِ  ْت سَ يْ ا لَ ٍَ ى  أَ  ـُ مِّ سَ ىُ  َٚ  -أٚك ابُ كَ الجَ كَ  ،افٍ كَ  هَ َٚ كَ  افٍ هَ زَ  ـِ اسْ بِ 

                                                           

ًِ: صرح بً فْ )شرح ال1)  ٍادؼ(. ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
( ىػػص الجػػاربردؼ: )أهػػا الفػػتح فٗىػػً لػػـ ٓػػرد بٍػػا كقػػكع الفعػػل، ٚك زهاىػػً بػػل أريػػد الهكػػاف الهخصػػكص، كالفػػتح 2)

لهكػػاف الفعػػل أك زهاىػػً، كأهػػا الضػػـ فظػػاٌر؛ ٖف هضػػارعٍها هضػػهـك العػػٓف فالقيػػاس الفػػتح، لكػػف قٓػػل: إىهػػا 
ف التعػرض لكػكف يككف الّضُـّ غٓػر قياسػْ لػك أريػد بٍػا هكػاف الفعػل، أهػا لػك أر  يػد بٍػا الهكػاف الخػاص فػٛ، كا 

 . (317)ص الهقبرة فتًحا غٓر قياسْ خارجة عف الغرض(. شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ
 .(317اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
 .(2/1146ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/636)ج اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل  (4)
( ىػػص الجػػاربردؼ: )أهػػا الفػػتح فٗىػػً لػػـ ٓػػرد بٍػػا كقػػكع الفعػػل، ٚك زهاىػػً بػػل أريػػد الهكػػاف الهخصػػكص، كالفػػتح 5)

لهكػػاف الفعػػل أك زهاىػػً، كأهػػا الضػػـ فظػػاٌر؛ ٖف هضػػارعٍها هضػػهـك العػػٓف فالقيػػاس الفػػتح، لكػػف قٓػػل: إىهػػا 
ف التعػرض لكػكف  يككف الّضُـّ غٓػر قياسػْ لػك أريػد بٍػا هكػاف الفعػل، أهػا لػك أريػد بٍػا الهكػاف الخػاص فػٛ، كا 

 . (317)ص الهقبرة فتًحا غٓر قياسْ خارجة عف الغرض(. شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ
 . (قبل)( فْ )ط(: 6)
 .(2/1146ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/638)ج اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل  (7)
لفػػتح فٗىػػً لػػـ ٓػػرد بٍػػا كقػػكع الفعػػل، ٚك زهاىػػً بػػل أريػػد الهكػػاف الهخصػػكص، كالفػػتح ( ىػػص الجػػاربردؼ: )أهػػا ا8)

لهكػػاف الفعػػل أك زهاىػػً، كأهػػا الضػػـ فظػػاٌر؛ ٖف هضػػارعٍها هضػػهـك العػػٓف فالقيػػاس الفػػتح، لكػػف قٓػػل: إىهػػا 
ف الت عػرض لكػكف يككف الّضُـّ غٓػر قياسػْ لػك أريػد بٍػا هكػاف الفعػل، أهػا لػك أريػد بٍػا الهكػاف الخػاص فػٛ، كا 

 . (317)ص الهقبرة فتًحا غٓر قياسْ خارجة عف الغرض(. شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ
(9 : ًِ ْ  كاٖكؿ تحقٓق)( ساقط فْ)ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل ذا الجكاب جدل  . ض. (ٌك
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 لَ عِ ا جُ هَ ى  ا ِ كَ  ،افٍ كَ هَ  ـُ اسْ  حِ تْ الفَ ا بِ ٍَ ى  أَ  فْ هِ  ًُ فُ رِ عْ ىَ ا سَ هَ  عِ ىْ الهَ  دَ ىَ سَ كَ  ،ثِ حَ بْ الهَ  فِ ا عَ جً ارِ ا خَ ٍَ لَ  (1)ُض رُّ عَ الت  
ٍَ فِ  اءِ الت   كؿِ خُ دُ لِ  ؛ةً اذ  شَ   بِ سَ حَ بِ  حَ تْ الفَ  ف  َِٖ  ؛ضِ رَ الغَ  فِ عَ  جٌ ارِ خَ  َض رُ عَ ا الت  ذَ ٌَ  ف  أَ  ـُ مِّ سَ  ىُ َٚ  اى  أَ  -ثاىياكَ  .آ
ٌِ ظَ   حِ تْ فَ  عَ ا هَ ٍَ ى  أَ بِ   ـُ ٌْ ا الكَ ذَ ٌَ  عَ فِ دُ فَ  ،ًُ اسَ يَ قِ  كفَ كُ يَ  فْ ْ أَ غِ بَ ىْ َٓ فَ  (،لُ عَ فْ يَ ) فْ هِ  افٍ كَ هَ  ـُ ا اسْ ٍَ ى  أَ ِ مَ عَ  ؿُّ دُ َٓ  يِ رِ ا
َٖ كَ  ،ْ  لِ دَ جَ  ابُ كَ ا الجَ ذَ ٌَ كَ  .ذةٌ ا  شَ  -اًض يْ أ – فِ ْٓ العَ    .ض .ٓقٌ قِ حْ تَ  ؿُ ك  ا

ً : ]ق   ل   تككفُ  ْت حَ تِ إذا فُ  (ةَ برَ قْ الهَ ) ف  أَ  ًُ الَ ا قَ ه  هِ  ـُ مَ عْ يُ  [(2)(ل  ص  ف  اله   ح  ر  ش  )ي ف   ف  ىّ  ص  اله   اؿ  ق و 
  (.ؼشرح الٍاد)كيؤيدي ها ذكر فْ  ،عمِ القياس كفتحٍا جارٍ  ،لِ عْ الفِ  عَ بً هكِض  يدَ رِ أُ  افٍ كَ هَ  ـَ اسْ 

ً : ]و   ل  ٌ  الظ  ق و   اءِ الت   اؿِ خَ دْ إِ  ف  إِ  ،ياسٍ قِ بِ  َس يْ لَ  (فِ تْ الهَ )ْ فِ  ف  ىّ  ص  اله   :ؼْ أَ  [؛ً  ل  و  ى ق  ى  ع  ه   ف  أ   ر  ا
ٍَ فِ  ٌَ مَ عَ  اسٍ يَ قِ بِ  َس يْ ا لَ ٓ (3)ًِ حِ رْ ْ شَ فِ  اـُ ظ  ِ الى  شَ ا هَ ذَ ِ 

.  

    ً ل  ا هَ  ف  َِٖ  :ؼْ أَ  ؛[(5)(ل  ص  ف  اله   ح  ر  ش  )ي ف   ف  ىّ  ص  اله   ي  ر  ك  ا ذ  ه  ا ل  فً ال  خ  ه   س  ي  ا ل  ذ  ٌ  : ]و  (4)ق و 
 . (6)اءالت   كؿِ خُ دُ  ارِ بَ تِ اعْ ا بِ ىَ ٌُ  يُ رَ كَ ا ذَ هَ كَ  ،فِ ْٓ العَ  ةِ كَ رَ حَ  ارِ بَ تِ اعْ بِ  يًِ فِ  يُ رَ كَ ذَ 

: ً ل  ا ىَ ٍُ ٌَ كَ  ،فِ ْٓ العَ  ةِ كَ رَ حَ  ارِ بَ تِ اعْ بِ  (8)(لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ شَ )ْ فِ  يُ رَ كَ ا ذَ هَ  ف  َِٖ  ؛[ل  ه  أ  الت  ب   ؼ  ر  ع  ي  (7)] ق و 
ًِ فِ  اءِ التَ  كؿَ خُ  دُ َٚ  ،ايًّ اسِ يَ قِ  (علفْ هَ ) ةُ يغَ ِص  افَ ا كَ هَ  ِّْ اسِ يَ القِ بِ  يُ ادَ رَ هُ  ف  أَ بِ  كؿُ قُ تَ  كْ ، أَ اءِ الت   كؿِ خُ دُ  ارِ بَ تِ اعْ بِ   ي
 .(9).ض .ايًّ اسِ يَ قِ 

ً : ]و   ل  ٍ  ف   وؿ  ع  ف  ه   اف  ك  اله  و   اف  ه  الز   اء  ه  س  أ   ف  أل   ق و   افَ كَ كَ " :سػِػٓػػَبػػَكيػْػً ةُ ارَ بَ عِ كَ  ،اٍَ كلُ لُ دْ هَ  ادُ رَ الهُ  :[اي
 .(10)"يًِ فِ  كؿٌ عُ فْ هَ  افَ كَ الهَ  ف  َِٖ  ؛ًِ ِ بِ لَ كْ أَ  كؿِ عُ فْ الهَ  اءُ ىَ بِ 

                                                           

 .(318اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 .(2/1146ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/638)ج اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل  (2)
 .(1/88)ج ( الىظاـ، شرح الشافية3)
 .(319اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
 .(2/1146ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/636)ج اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل  (5)
 .(الياء)( فْ )ؾ(: 6)
س بقياس أف إدخاؿ التاء فٍٓا لػيس بقيػاس هطػرد، بػل ٌػك هقصػكر عمػِ السػهاع ( ىص الجاربردؼ: )قكلً: لي7)

ػِل( هػف أف بعضػً قياسػْ، كبعضػً غٓػر قياسػْ يعػرؼ  ُف ِفػْ )َشػْرِح الُهَفص  ٌََذا َلْيَس ُهَخاِلًفا ِلَها َذَكَرُي الُهَصىِّ َك
 . (317)ص بالتأهل(. شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ

 .(2/1146ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/636)ج حاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل اىظر: ابف ال (8)
ًِ ِقَياِسػػيًّ 9) ِّْ َهػػا َكػػاَف ِصػػيَغُة )َهْفعػػل( ِقَياِسػػيًّا، َٚ ُدُخػػكَؿ التَػػاِء ِفيػػ ا. ض(. سػػاقط فػػْ ( )َأْك َتُقػػكُؿ ِبػػَأف  ُهػػَراَدُي ِبالِقَياِسػػ

 )ـ(.
 .(4/95)ج ( سٓبكيً، الكتاب10)
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 (1)الباب العشروف: ]اسـ اآللة[
  ً ل  َٖ  يِ ذِ ٌَ كَ " :(4)ٓفِ الدِّ  اـُ ظَ ىِ  خُ ْٓ الش   اؿَ قَ  [ة  د  ر  ط  ا اله  ٍ  ت  يغ  ص  و  (3)] :(2)ق و   فْ  هِ َٚ  ،ةٌ ي  اسِ يَ قِ  ةُ ٛثَ الث   افُ زَ كْ ا

 فْ إِ  (6)هىٍا ًّٛ كُ  ف  أَ  ثُ ْٓ حَ  فْ هِ  لْ بَ  ،عْ هَ سْ يُ  ـْ لَ  فْ ا ِ كَ  ،قَ فِ اتُّ  لٍ عْ فِ  ؼِّ أَ  فْ هِ  (5)هىٍا ل  كُ  ق  تَ شْ يُ  فْ أَ  كزُ جُ َٓ  ًُ ى  إِ  ثُ ْٓ حَ 
 ؾَ لِ ْ ذَ فِ  ًِ بِ  افَ عَ تَ سْ يُ  فْ أَ  فُ كِ هْ ا يُ هَ  لِّ ِ كُ مَ عَ  كَ ٌُ  قَ مَ طْ يُ  فْ أَ  فَ كَ هْ أَ  فٍ ٓ  عَ هُ  لٍ عْ ْ فِ فِ  اعُ هَ الس   ًِ بِ  دَ رَ كَ  دْ قَ  افَ كَ 
 .ؾَ لِ ذَ بِ  ةَ كفَ رُ عْ الهَ  ةَ لَ ْٔ ا فِ كُ تَ  ـْ لَ  فْ ا ِ كَ  ،ااحً تَ فْ ِ هِ ه  سَ يُ  تُ ْٓ البَ  ًِ بِ  حَ تَ فْ يُ  فْ أَ  فُ كِ هْ ا يُ هَ  ل  كُ  ف  إِ فَ  ،احِ تَ فْ الهِ كَ  لِ عْ الفِ 

  ً ل  ٍ   ً  ب   ق  ح  ل  أ  ا ه   ف  إ   :يل  ق  : ]و  (7)ق و   ًِ بِ  قَ حِ ا لُ هَ " :ًِ حِ رْ ْ شَ فِ  ػػبِ ػػاجِ الحَ  فُ ابْ  اؿَ قَ  [ي  اع  ه  س   اء  ال
 ٍَ   .ض .افِ كَ الهَ كَ  افِ هَ ْ الز  فِ  ًُ مُ ثْ هِ  كعٌ هُ سْ هَ  اءُ ال

  ً ل  ـ  اله   ر  س  ك  ب   (9)(ة  ض  ر  ح  اله  ): ](8)ق و   .-اًض يْ أَ  –(10)كسِ اهُ القَ  بُ احِ َص  ؾَ لِ ِ ذَ مَ عَ  رَ َص تَ اقْ  [ي

                                                           

ـٌ ُهْشػػػَتق  هصػػػكغ لمدٚلػػػة عمػػػِ هػػػا حصػػػل بكاسػػػطتً الفعػػػل. أكزاىػػػً القياسػػػية: اسػػػـ (1) )ِهْفَعػػػاٌؿ(:  -1 ألػػػة: ِاْسػػػ
(، ِهْقَرَعػػػػػٌة(،  -2 )ِهْىَشػػػػاٌر(، )ِهْصػػػػَباٌح(، )ِهْقػػػػػَراٌض(. ػػػػٌر(، )ِهْحَجػػػػػٌف(، )ِهَقػػػػص  ٍَ )ِهْفَعػػػػٌل(: بكسػػػػػر الهػػػػيـ: )ِهْج

 .(503ىحك كالصرؼ )صاىظر: رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ ال )ِهْسَطَرٌة(.
 .(320اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 2)
( ىص الجاربردؼ: )قكلً: )ألة( ٌْ كل اسـ هشتق هف فعل اسًها يستعاف بً فْ ذلؾ الفعػل كالهفتػاح؛ فإىػً 3)

اسـ لهػا يفػتح بػً، كالهكسػحة؛ فإىػً اسػـ هػا يكسػح بػً، كقػد يطمػق عمػِ هػا يفعػل فيػً إذا كػاف ههػا يسػتعاف بػً 
هحمػػب كصػػيغتٍا الهطػػردة: )هفعػػل، كهفعػػاؿ، كهفعمػػة( كقٓػػل: إف هػػا ألحػػق بػػً الٍػػاء سػػهاعْ...(. شػػآٌف، كال

 . (317)ص هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ
 .(1/90)ج ( الىظاـ، شرح الشافية4)
َها)( فْ )ط(: 5) ٍُ  .(ِهْى
َها)( فْ )ط(: 6) ٍُ  .(ِهْى
: )فْ الزه7) ًِ  اف كالهكاف. ض(. ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(322اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
 ( فْ )ـ(: )الهخرجة(.9)
ػَك ُفعػٛؿ َكَٚ 10) ٍُ ٌُػَك الُحػُرض. َقػاَؿ اْلَفاِرِسػْ: ِإف َكػاَف َعَربيػا َف ( )الُهْحُرَضُة(: إىاُء اٖشػىاف. اٖشػىاف كا٘شػىاف َك

 َٛ ػػػَذا اْلبىػػػاء َلػػػْيَس ِفػػػْ اْلَكػػػ ٌَ َف  ِٖ ًٚ ْشػػػَكاؿ. َغٓػػػري: الِهحرضػػػة يكػػػكف ُأفعػػػا ِْ٘ ِإَىػػػاء  -ـ َكَٚ ُٓجعػػػل أصػػػٛ لهْكِضػػػع ا
ُٖشىاىداىة كالّضريع  ْ القابكعة كا ُٖشىاف َكٌِ ٌُػَك  -ا ٌُػَك الِشػبِرؽ هػاداـ رطًبػا َكقٓػل  ٓبيس الحهض كالخّمة َكقٓػل 

ًِ اْلَبْحر. كالِهْحَرَضُة، بالكسر: كعاُؤُي. كها جاء هضه ـك الهيـ كالعػٓف: كػػ)الُهْسُعط كالُهْىُخػل َىَبات هىتف َْٓرِهْ ِب
ٌُف كالُهْكُحَمػػة كالُهْحُرَضػػة(؛ فأسػػهاء ٔٚت هخصكصػػة، ٚ باعتبػػار هعىػػِ الفعػػل فٍٓػػا، كليسػػت  كالُهػػُدّؽ كالُهػػْد
جل أف ٌذي آٚت هخصكصػة، ٚ باعتبػار هعىػِ الفعػل فٍٓػا؛ قػاؿ سػٓبكيً: "لػـ ٓػذٌبكا فٍٓػا هػذٌب  بقياس، ٖك

ػػذي آلػػة الفعػػل، كلكىٍػػا جعمػػ ت اسػػًها لٍػػذي اٖكعيػػة"؛ ٖف الجػػارؼ عمػػِ الفعػػل ٚ ٓخػػتص بآلػػة هخصكصػػة، ٌك
ٌُف إٚ ٔلػػة جعمػػت لمػػدٌف، كلػػك جعػػل الػػدٌف فػػْ كعػػاء غٓػػري لػػـ يسػػـ ذلػػؾ الكعػػاء  هخصكصػػة؛ فػػٛ يقػػاؿ ُهػػْد

ُْٖشػػىاُف. كالِهْحَرَضػػُة بالكسػػر: إىػػاؤي. اىظػػر: سػػٓبك   يً، الكتػػاببهػػدٌف. كفػػْ الصػػحاح: كالُحػػُرُض كالُحػػْرُض: ا
رؼ ك ، (4/91)ج ركػػػف الػػػدٓف، شػػػرح ك ، (3/250ابػػػف سػػػٓدي، الهخصػػػص )جك ، (3/1070)ج الصػػػحاح ،الجػػػٌك

 .(1/640كالفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج، (1/318الشافية )ج
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 (1)الباب الحادي والعشروف: ]التصغير[
ً : ]اله   ل   ؛عٍ اىِ هَ  رُ ْٓ غَ  ًُ ى  أَ بِ  اٌض رَ تِ اعْ  [يلٍ م  ق  ى ت  م  ع   ؿ  د  ي  ل   ءٍ ي  ي ش  ف   يد  ي ز  الذ   ع  ف  الم   و  ٌ   ر  غ  ص  ق و 

َٖ  ف  َِٖ  ؛رُ غَ ْص أَ كَ  ًُ ىْ هِ  لُّ قَ أَ  كَ ٌُ  :كِ حْ ىَ  ،كؿِ خُ دُ لِ كَ  ؛(2)(ةٍ رَ هْ تَ ) :كِ حْ ىَ  ،كؿِ خُ دُ لِ  َٖ كَ  ،ٓلِ مِ القَ  فَ هِ  لُّ قَ أَ  ل  قَ ا  رُ غَ ْص ا
 ٓلُ حِ تَ سْ يَ كَ ، (4)ِصَغًرا رُ ثَ كْ أَ  كَ ٌُ  ايُ ىَ عْ هَ  ف  َِٖ  (؛ًُ ىْ هِ (3)رُ غَ يْ َص )أُ  :كِ حْ ىَ  كجِ رُ خُ لِ  عٍ اهِ جَ  رُ ْٓ غَ كَ  ،ٓرِ غِ الص   فَ هِ  طُّ حَ أَ 

 رُ ْٓ غَ  ـٌ زِ َٚ  ٓلُ مِ قْ الت  كَ  ،ةِ دَ كحْ مْ لِ  (5)اءَ الت   ف  أَ بِ  ٓبَ جِ أُ كَ  ،ةِ رَ ثْ ِ الكَ مَ عَ  ؿُّ دُ َٓ ا هَ بِ  ةِ م  ِ القِ مَ عَ  ؿ  دُ َٓ  فْ أَ  /ب47/ؽ
 ةِ يغَ ِص  دِ رّ جَ هُ بِ  َس يْ لَ كَ  ،ةِ اد  الهَ  فَ هِ  أَ شَ ىَ  ٌض ارِ عَ  ٓلُ مِ قْ الت  كَ  ،ٓلِ ِص فْ مت  لِ  (رُ غَ ْص أَ كَ  لُّ قَ )أَ  :كَ حْ ىَ  ف  أَ بِ كَ  ،كدٍ ُص قْ هَ 
ْ افِ ىَ ُٓ  َٚ  ةِ م  ْ القِ فِ  ةِ رَ ثْ الكَ  كدُ جُ كُ فَ  ،اعً طْ قَ  لُ بْ قَ  افَ ا كَ ه  هِ  ل  قَ أَ  افَ كَ  ٓلِ مِ ْ القَ فِ  ةُ م  القِ  تِ رَ ثُ ا كَ ذَ إِ  ًُ ى  أَ بِ كَ  (،لَ عَ فْ )أَ 
 .ٓلَ مِ قْ الت  

  ً ل   دَ َص قَ  ـِ اٚسْ بِ  رَ ب  عَ  فْ هَ  ف  إِ  :كؿَ َتقُ  فْ أَ  ؾَ لَ  [لخإ   ـ  االس   ل  ق  ى   ـ  ل  و   ع  ف  الم   :اى  م  ا ق  ه  ى  ا   و  (7): ](6)ق و 
ًُ ا هَ  :كَ حْ ىَ  اؿَ حَ أَ كَ  ،اذِّ الش   رِ ْٓ غَ  يفَ رِ عْ تَ   فْ هِ  ٓرُ غِ ْص الت   :ـُ ٍِ لِ كْ قَ بِ  قُ فَ كْ أَ  ًُ مَ عَ ا فَ هَ كَ  ،ةِ سَ ايَ قَ ِ الهُ مَ عَ  (8)َأْحَسَى
َٖ  اّصِ كَ خَ    .اءِ هَ سْ ا

َٖ  اّصِ كَ خَ  فْ هِ  ٓرُ ْصغِ الت   :اؿَ قَ يُ  فْ أَ  (9)َٓىِئذٍ حِ  فُ سُ حْ  يَ َٚ  حِ ارِ الش   ؿُ كْ قَ كَ   كْ لَ  ًُ ى  أَ بِ  ٌض ارَ عَ هُ  (10)اءِ هَ سْ ا
ُـّ  رَ كِ ا ذُ هَ  :اؿَ قَ يُ  فْ أَ  ح  ِص يَ  ـْ لَ  عُ فْ الم   (11)ِقٓلَ  ْ تِ أْ يَ ا سَ ِ هَ مَ عَ  ،يِ ٓرِ غَ كَ  فِ كِّ هَ تَ الهُ  ـِ ِ اٚسْ لَ إِ  يـَ سِ قْ الت   (12)َيُع

                                                           

(. رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ لٌ ْٓ جَ )رُ : ىقكؿ )رجل صغٓر(: قكؿ:ىأف   هففبدًٚ ، فيً إٓجاز بالحذؼالتصغٓر:  (1)
 (.606حك كالصرؼ )صالى

 ( فْ )ـ(: )ثهري(.2)
 ( فْ )ـ( )أصغر(.3)
 . (صغًٓرا) :( فْ )ط(4)
 .(الياء)( فْ )ؾ(: 5)
 .(323اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 6)
(7 ًُ ـْ َىُقِل اْٚسـَ كها ٌػك فػْ الشػركح ليشػهل ىحػك: )هػا ُأَحْيَسػَى ى َها ُقْمَىا: الم ْفَع َكَل (؛ فإىػً هػف ( ىص الجاربردؼ: )َكاِ 

الهصغر؛ إذ لك لـ يكف هىً كٓف يقاؿ: إىً شاذ ؟؛ فإف شذكذي عمِ تقدٓر: )ككىػً: هصػغ ًرا؛ إذ التصػغٓر هػف 
 . (323)ص خكاص اٖسهاء...(. شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ

 . (ُأحيسىً)( فْ )ط(: 8)
 . (ح)( فْ )ط(: 9)
اِرِح َٚ َيْحُسُف حِ 10) َْٖسَهاِء(. ساقط فْ )ـ(.  ( )َكَقْكُؿ الش   َٓىِئٍذ َأْف ُيَقاَؿ: الت ْصِغُٓر ِهْف َخَكاّصِ ا
 . (قبل)( فْ )ط(: 11)
 . (ىعـ)( فْ )ط(: 12)
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ٌَ فِ  (1)ٓفُ عِ يُ كَ  ،يـَ هِ عْ الت   بُ اسِ ىَ ُٓ   فْ هِ  ٓرَ غِ ْص الت   :ـُ ٍُ لُ كْ قَ  صُّ خُ يَ كَ  ،دْ هَ تَ عْ يُ مْ فَ  ؛حُ ارِ الش   ًِ يْ لَ إِ  بَ ٌَ ا ذَ هَ  اـِ قَ ا الهَ ذَ ْ 
َٖ  اّصِ كَ خَ  ٍَ فِ  دَ جِ كُ  فْ ا ِ كَ  ،ِّْ اسِ يَ القِ بِ  اءِ هَ سْ ا  .-اًض يْ أَ  – يُ رُ ْٓ ا غَ ٓ

  ً ل   َٛ فَ ؛ ًِ بِ  ةَ رَ بْ  عِ َٛ فَ  ؛ـِ دَ العَ كَ  اذ  الش   ف  إ :اؿَ قَ يُ  فْ أَ  فُ كِ هْ يُ كَ  [(4)؟اذ  ش   ً  ى  إ   :قاؿ  ي   ف  ي  ك  (3)] :(2)ق و 
ٌَ مَ عَ  ؾَ ٍُ بِ ىَ يُ كَ  ،اءِ هَ مَ العُ  دَ ىْ عِ  كدِ دُ رْ هَ مْ  لِ َٚ  ،رِ بَ تَ عْ الهُ  ٓرِ ْصغِ مت  لِ  دُّ الحَ  ذإ دِّ ْ الحَ فِ  ًُ الُ خَ دْ إِ  كزُ جُ َٓ   ذِ إِ  :ًُ لُ كْ ا قَ ذَ ِ 
َٖ  اّصِ كَ خَ  فْ هِ  ٓرُ غِ ْص التًّ    .ض .اءِ هَ سْ ا

: ً ل  َٖ  اّصِ كَ خَ  فْ هِ  ٓرَ غِ ْص الت  "ًُ: َقْكلَ  ف  َِٖ  ؛رٌ ظَ ىَ  يًِ فِ  [اؿ  ق  ي   ف  أ   ف  س  ح   ي  ال  (5)] ق و   َس يْ لَ  "اءِ هَ سْ ا
 رِ ائِ ْ سَ ا فِ هَ كَ  ًُ ٓىُ َتْبِٓ كَ  دِّ ْ الحَ فِ  رَ كِ ا ذُ هَ  ٓلِ ِص فْ تَ لِ  ؛دُ عْ بَ  كرٌ كُ ذْ هَ  لْ بَ ، ايكً َركِ  كفَ كُ ِ يَ ت  حَ  دِّ ْ الحَ فِ  كرٍ كُ ذْ هَ بِ 

  .ض .فُ سُ حْ يَ فَ  كدِ دُ الحُ 

ً : ]ال   ل  اؿ   ف  أ   ف  س  ح   ي  ق و  ي ق 
ًُ  :ؼْ أَ  ؛[ي  ر  ى آخ  ل  إ   (6) َى   (7)ةَ ادَ يَ زِ  كرَ كُ ذْ الهَ  :ـُ ٍِ لِ كْ ِ قَ ىَ عْ هَ  ٓرُ ِص يَ  ِٖ

َٖ  اّصِ كَ خَ  فْ هِ  (8)ٓلِ مِ قْ الت  أف  ِ مَ عَ  ؿ  دُ َٓ لِ  ؛ـِ ِ اٚسْ مَ عَ  ءٍ ْْ شَ  ْ  فِ ٚ  إِ  كفُ كُ  تَ ْ َٚ التِ  ةَ ادَ يَ الزِّ  :ؼْ أَ  ؛اءِ هَ سْ ا
ًِ فِ كَ  ،ـِ اٚسْ  اّصِ كَ خَ  فْ هِ  ـِ اٚسْ   .ةٌ اكَ كَ رَ  ي

  ً ل  ًُ  [ل  ه  أ  الت  ب   ؼ  ر  ع  : ]ي  (9)ق و  َى   ف  إِ  :ٓلَ قِ  كْ مَ فَ  ،ًِ بِ  اُص َص تِ اٚخْ  ؼُ رَ عْ يُ  ـِ اٚسْ  دِ ْٓ قَ بِ  ذٍ ىئِ َٓ حِ  ِٖ
َٖ  اّصِ كَ خَ  فْ هِ  ٓرَ غِ ْص الت   ٌَ كً رَ دْ تَ سْ هُ  افَ كَ لَ  ؛اءِ هَ سْ ا ِ٘ كَ ": ًِ ْ َقْكلِ فِ ( ةِ يَ افِ الكَ )ْ فِ  :ٓلَ ا قِ هَ ا كَ ذَ ا   ؼْ أَ  ؛ًِ يْ لَ إِ  ادُ ىَ سْ ا
  .َتَأه لْ  .ٓدٍ فِ هُ  رَ ْٓ غَ  ـِ اٚسْ  اّصِ كَ خَ  فْ هِ  ًُ ى  أَ بِ  ـُ كْ الحُ  كفَ كُ  يَ ٚ  أَ كَ  ـِ ِ اٚسْ لَ إِ  َٚ  عِ فْ ِ الم  لَ إِ 

                                                           

 . (كلعٓف)( فْ )ؾ(: 1)
: )ِفْ َساِئِر الُحُدكِد َفَيْحُسُف. ض(.2) ًِ  ( ساقط فْ)ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ى َها ُقْمَىا: ال3) ًُ(؛ فإىػً هػف ( ىص الجاربردؼ: )َكاِ  ـْ َىُقِل اْٚسـَ كها ٌػك فػْ الشػركح ليشػهل ىحػك: )هػا ُأَحْيَسػَى م ْفَع َكَل

الهصغر؛ إذ لك لـ يكف هىً كٓف يقاؿ: إىً شاذ ؟؛ فإف شذكذي عمِ تقدٓر: )ككىػً: هصػغ ًرا؛ إذ التصػغٓر هػف 
 . (323)ص خكاص اٖسهاء...(. شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ

 . (322ص: شآٌف، هجهكعة الشافية )اىظر (4)
ًُ(؛ فإىػً هػف 5) ـْ َىُقِل اْٚسـَ كها ٌػك فػْ الشػركح ليشػهل ىحػك: )هػا ُأَحْيَسػَى ى َها ُقْمَىا: الم ْفَع َكَل ( ىص الجاربردؼ: )َكاِ 

ف الهصغر؛ إذ لك لـ يكف هىً كٓف يقاؿ: إىً شاذ ؟؛ فإف شذكذي عمِ تقدٓر: )ككىػً: هصػغ ًرا؛ إذ التصػغٓر هػ
لػػػك قٓػػػل: اٚسػػػـ الهصػػػغر الػػػذؼ زيػػػد فيػػػً لٓػػػدؿ عمػػػِ التقمٓػػػل َٚ َيْحُسػػػُف َأْف ُيَقػػػاَؿ:  -خػػػكاص اٖسػػػهاء، كأيًضػػػا

 . (323)ص التصغٓر هف خكاص اٚسـ. يعرؼ بالتأهل(. شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ
 .(قاؿ)( فْ )ط(: 6)
 .  (أف فيً زيادة)( فْ )ـ(: 7)
 .  (َُٓدؿ  َعَمِ الت ْقِمٓلِ لِ )( فْ )ؾ(، ك)ط(: 8)
: )غٓر هفٓد. تأهل(.9) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
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  ً ل  ً  ف   يد  ز   :اى  م  ا ق  ه  ى  ا   : ]و  (1)ق و   كَ ٌُ  [يف  ح  ار  الش   ض  ع  ب   اؿ  ا ق  ه  ك   (اءً ي  ) ل  ق  ى   ـ  ل  و   ,ء  ي  ش   ي
ٍَ فِ  ةِ ادَ يَ الزِّ  ارَ َص حِ ْ اىْ ِض تَ قْ  يَ َٚ  اءِ اليَ بِ  ٓرُ بِ عْ الت   :كؿَ قُ يَ  فْ أَ  ًُ لَ كَ  ،(2)يفُ رِ الش    ؛رِ كْ الذِّ بِ  ْت ص  ا خُ هَ ى  ا ِ كَ  ،آ
ْ فِ  (4)ٓقُ قِ الر   لُ جُ الر   كَ ٌُ كَ  ،فِ ْٓ تَ هَ جَ عْ هُ بِ  (تَ خْ ػ)شِ كَ  اءٍ يَ  كفِ دُ بِ  رَ غِّ ا ُص هَ كرد (3)لكا ىعـ ٍَ تِ ادَ يَ زِ  ادِ رَ ٚطِّ 
 - دُ رِ يَ كَ  ،حِ مَ طَ ْص الهُ  ٓرِ غِ ْص الت   فَ هِ  َس يٍ لَ  ًُ ى  كِ لَ  يُ ادُ ٓرَ إِ  ح  َص لَ  (6)قِ مْ الخَ  يـُ ظِ العَ  كَ ٌُ كَ  ،(5)(ؾهَ كْ هَ دَ ) ٓرِ غِ ْص تَ 
 .ءِ ْْ الش  بِ  ب/21/ؽٓرِ بِ عْ ِ التَ مَ عَ  -اًض يْ أَ 

  ً ل   (8)اتِ هَ ٍَ بْ الهُ  ٓرِ غِ ْص فْ تَ  فًّ َِٖ  ؛ؼُ رِ عْ ىَ ا سَ هَ لِ  [اء  ي الي  ف   ة  ر  ص  ح  ى  ه   ر  ي  غ   ة  اد  ي  الزّ   ف  : ]أل   (7)ق و 
 /أ48/ؽ .اءِ اليَ  ْفِ  ةُ ادَ يَ الزِّ  رُ ِص حَ ىْ  َٓ َٛ فَ  ،فٌ لِ أَ  -اًض يْ أَ  – ادُ زَ ُٓ  اءٌ يَ  ادُ زَ ا ُٓ هَ كَ 

                                                           

 .(324اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 (.1/319ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (2)
(3.)  ( فْ )ط(: قاؿ. فْ )ؾ(، ك)ط(: )لكاك ُرد 
ػػزاؿ.4) ٍُ َْٖصػػل َٚ هػػف ال قٓػػق هػػف ا ػػخت: الر  ُْىثَػػِ: شػػخت ( الش  ْٖ ء، َكا ْْ ِقٓػػق هػػف كػػل َشػػ ٌُػػَك الر  ، كجهعٍهػػا: ةَكقٓػػل: 

ػػتٓت: الُغبػػار السػػاطع،  ػػخٓت كالش  ٌُػػَك الضػػاكؼ  (ٓػػلٌ مِ عْ فَ )شػػخات. َكقػػد َشػػُخت ُشػػخكتة. كالش  ػػخت، ال ػػِذؼ  هػػف الش 
ٌَُك َفارسْ ُهعر ب،  ِقٓق. َكقٓل:  َعَراِبْ: أالر  ْٖ  ىشد اْبف ا

ْ تثٓر الساطَع ال ْختٓتاَكٌِ  شِّ
َف اْلَعجـ َتقكؿ: َسخت. ابف سٓدي، الهحكـ )جعَكال ِذؼ َرَكاُي ي ٓتا، ِٖ خِّ ختٓتا، كالسِّ  .(5/21قكب: السِّ

ٌُػػػَك  ،هػػػف اْلِفْعػػػل، َفَقػػػاَؿ ِسػػػٓبَكْيً (حٍ هَ حْ هَ َصػػػ)( َكاْختمػػػف الىحكيػػػكف ِفػػػْ كزف 5) َكهػػػف يْسػػػمؾ َسػػػبٓمً هػػػف اْلَبصػػػِريٓف: 
ٌُػػػػَك ، كَقػػػػاَؿ الَفػػػػر  (لٌ َفَعْمَعػػػػ)  . اىظػػػػر:(َدَهْكَهػػػػؾٌ ) :، َكَكػػػػَذِلؾَ (لٌ جَ رْ فَ َسػػػػ)هثػػػػل:  (َفَعم ػػػػلٌ )اُء كأتباُعػػػػً هػػػػف الكػػػػكفِّٓٓف: 

 .(221)ص ْكاٖىيس الىاصح الشاف ْالجميس الصالح الكاف ،الىٍركاىْ
(6 )( ًِ ػا  (ؾٍ َهػكْ هَ ٌػػ(: )اْلَكػاؼ( اٖكلػِ هػف )دَ 392الّطحف. َقاَؿ اْبف جىْ)ت : َشِدَٓدةُ (َدَهْكَهؾٌ  َرح ٍَ َزاِئػَدة، َكَذِلػَؾ َأى 

َٛ يكػػكف اْلَحػػْرؼ اْلَفاِصػػل  فاصػػمة َبػػٓف اْلَعَٓىػػِْٓف، كالعٓىػػاف َهتػػِ َهػػا اجتهعتػػا ِفػػْ كمهػػة َكاِحػػَدة َهْفُصػػكًٚ َبٓىٍَهػػا، َفػػ
ٚ  َزاِئػًدا َىْحػك: )عَ  ػـٌ لِ َٛ (، ك)َسػلٌ َقػىْ قَ (، ك)عَ لٌ ثَػكْ ثَ َبٓىٍَهػا ِإ ٌِ َْ الز اِئػَدة، َفَثبػت ِإًذا َأف  (. َكقػد ثبتَػْت َأف اْلعػٓف اٖكلػِ  َكلَ  ْٖ ُْخَرَيِْٓف ٌها اٖصٛف. اىظر: ابف دريػدَكاْلَكاؼَ  ٌها الزائدتاف، َكَأف  )اْلِهيـَ  فِ ْٓ َٓ )اْلِهيـ َكاْلَكاؼ( ا ْٖ جهٍػرة  ،( ا

 .(6/765ابف سٓدي، الهحكـ )جك ، (2/1186)ج المغة
: )فٛ ٓىح7) ًِ  صر الزيادة فْ الياء(.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ت( 8)  ( فصل: فْ تصغٓر الهبٍهات كالتصغٓر الهسهِ ترخيًها، )أسهاء ا٘شارة، كاٖسهاء الهكصٚك

ْر بػ)ذيا(: )ذا(، )الذؼ(: )المذيا( ... )تيا( لػ)تا( كلػ)التْ( )المتيا(  صغِّ
 كبػ)المذٓٓف( )المتٓٓف( ائت إف ... تثىية )الذؼ( هع )التْ( تعف

 ف( جا )المذٓكف( كفْ ... جهع )التْ( لفع )المتيات( اقتفْكفْ )الذٓ
 هع )المكيتا( ك)المكيٓف( اعتهد ... هصغر )الٛئٓف( حٓثها ٓرد
ّـِ ترخيًها هف التصغٓر ها ... ٓخمْ اٖصكؿ هف هزيٍد عمها  كَس

ػػػػذاف(؛ تسػػػػهٓتٍـ ٌػػػػذي اٖسػػػػهاء الهبٍهػػػػة، هػػػػأخكذة هػػػػف )أبٍهػػػػت البػػػػاب(، إذا أغمقتػػػػً.  كالهػػػػبٍـ ىحػػػػك: )ٌػػػػذا ٌك
ْ  الجكاب(؛ أؼ: استغمق. ككذلؾ ٌذي اٖسهاء إىها كضعت فْ اٖصل لها استبٍـ عمِ الهتكمـ  ك)استبٍـ عم
اسػػهً، أك أراد ٌػػك إبٍاهػػً عمػػِ بعػػض الهخػػاطبٓف دكف بعػػض، فػػاكتفِ با٘شػػارة إليػػً، أك كاىػػت ا٘شػػارة إليػػً 

دٌا دكف اٖلػف، خٛفػًا لػبعض البصػريٓف، أبٓف هف اسهً عىد الهخاطب؛ فاٚسـ فْ ٌذا الباب ٌك الذاؿ كحػ
 شػرح الكافيػة الشػافية ،ٓدؿُّ عمِ ذلؾ سقكطٍا بالتثىية كفْ الهؤىػث إذا قمػت: )ٌػذي، كتمػؾ(. اىظػر: ابػف هالػؾ

ىحك هٓر = هبادغ قكاعد  الجرجاىْ: الشريف،ك ، (177)ص ىتائج الفكر فْ الىحك السٍٓمْ،ك ، (4/1923)ج
 .(13)ص المغة العربية
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ً : ]و   ل   -اًض يْ أَ  – ؾَ لِ ِ ذَ مَ عَ  ًَ ب  ىَ  [يحٍ ح  ص   ر  ي  غ   -اًض ي  أ   – ةً ث  ال  ا ث  ٍ  ى  و  ك   ؛اء  الي   يد  ي  ق  ت  ق و 
 (اي  ِٓ تِ )ك (اي  ِٓ ذِ ) (اي  تِ )ك( اي  ذِ ) لَ ْص أَ  ف  َِٖ  ؛َض قْ  ىَ َٚ  :كؿَ قُ تَ  فْ أَ  ؾَ لَ كَ  .اهَ ٍِ ْٓ حَ رْ ْ شَ فِ  (1)يفُ رِ الش  كَ  ف  ىّ  ص  اله  
 (:اي  تِ )كَ (، اي  ذِ ) لُ ْص أَ  (3)"ٖف   :ؼُّ ادِ ػػرَ الػػهُ  اؿَ قَ  .آرً دِ قْ تَ  ةٌ ثَ الِ ثَ  ٓرِ غِ ْص الت   اءُ يَ فَ  ؛يُ رُ ْٓ غَ كَ  (2)ػػؾٍ ػالِ هَ  ػػفُ ابْ  اؿَ ا قَ هَ كَ 
ُٖ  ،تٍ َءاايَ  ثِ َٛ ثَ بِ  (اي  ِٓ تِ )كَ  (،اي  ِٓ )ذِ  كا مُ قَ ثْ تَ اسْ فَ  ،ةِ هَ مِ الكَ  ـُ َٚ  :ةُ ثَ الِ الث  كَ  ،ٓرِ ْصغِ مت  لِ  :ةُ يَ اىِ الث  كَ  ،ةِ هَ مِ الكَ  فُ ْٓ عَ  :ِلَ كْ ا
َٖ  ةِ ادَ يَ زِ  عَ هَ  ؾَ لِ ذَ  ُٖ  تِ فَ ذِ حُ فَ  ،ريُ آخِ  فِ لِ ا  كْ لَ  ةَ ثَ الِ الث   ف  َِٖ كَ  ؛ؼُ ذَ حْ  تُ َٛ فَ  ؛ِىَ عْ هَ لِ  ٓرِ غِ ْص الت   اءَ يَ  فّ َِٖ  ؛ِكلَ ا
َْجلِ ٓرِ غِ ْص الت   اءِ يَ  حُ تْ فَ  ـَ زِ لَ  ْت فَ ذِ حُ  َِٖلِف كالياء (4)؛ ِٖ َذا الت ْقِدِٓر الُهَحاَفَظُة َعَمِ َها اْسَتَقر  (5)ا ٍَ اِعْ ِل ، َكالد 

  .ٍَِ تَ اىْ  .(6)"ةً ثَ الِ  ثَ ٚ  إ قُ حَ مْ  تَ ا َٚ ٍَ ىِ كْ كَ  فْ هِ ِلَياِء الت ْصِغِٓر 

ً : ]ي   ل  ً   ل  ه  ش  ق و  ي  ه ع اى 
ؿِ  ًِ كلِ هُ ْ شُ فِ  [ة  ث  ال  الث   (7) َك  ْٗ  اؿِ هَ تِ احْ  عِ فْ دَ لِ  ٓلَ مِ قْ الت   ف  َِٖ اتَِّساٌع؛  ِث الِ الث  كَ  ِل

َٖ  اؿَ قَ  (،لٌ جُ رَ )ك (دٌ يْ زَ ) :كِ حْ ْ ىَ ا فِ ٍَ لَ  اؿَ هَ تِ احْ  َٚ كَ  ،ةِ رَ ثْ الكَ   دُّ ِض  :ةً غَ لُ  ،ٓرَ غِ ْص الت   ف  أَ  ـْ مَ اعْ  (:8)ُّْ سِ لُ دَ ىْ ا
 ٓرِ قِ حْ تَ  فْ هِ  رٍ خَ أُ  (9)افٍ عَ ْ هَ فِ  كيُ مُ هَ عْ تَ اسْ كا فَ عُ سَ ات   ـ  ثُ  (،لٌ ْٓ بَ جُ )كَ  (لٌ ْٓ هَ جُ ) :كَ حْ ىَ  ،ثِ ثَ ْ الجُ فِ  ًُ مُ ْص أَ كَ  ،ٓرِ ثِ كْ الت  
 فِ يْ كَ دُ )كَ  (،ِف قْ الس   قِ يْ كَ فُ ) :كَ حْ ىَ  ا،ٓدً عِ بَ  ـُ ٌ  كَ تَ ا ُٓ هَ  يبِ رِ قْ تَ لِ  كْ أَ  ،(10)(لٍ ْٓ جَ رُ )كَ  (،لٍ جُ رَ ػ)كَ  ،ايهً ظِ عَ  ـُ ٌ  كَ تَ ا ُٓ هَ 
 :كَ حْ ىَ  (12)ِبالَهَقاِدٓرِ  صُّ تَ خْ َٓ  كْ أَ  ،آرً ثِ كَ  ـُ ٌ  كَ تَ ا ُٓ هَ  ٓلِ مِ قْ تَ لِ  كِ أَ  ،(11)افِ هَ الز  كَ  افِ كَ ْ الهَ ا فِ ذَ ٌَ  كفُ كُ يَ كَ  (،ؾَ لِ ذَ 
 (.اؿٍ هَ يْ جَ )أُ كَ  (،اتٍ هَ ٍَ يْ رَ دُ )

: ً ل  ٌَ ىَ عْ ْ هَ فِ  اهَ كَ  :ؼْ أَ  ؛[وع  ه  ج  ال  ب   ص  ت  خ  ا ه  ذ  ٌ  و  (13)] ق و    سِ ىْ الجِ  ـِ اسْ كَ  ،عِ هْ الجَ  ـِ اسْ  فِ ا هِ ا

  
                                                           

 (.366-1/364الدٓف، شرح الشافية )جركف  (1)
 .(4/1924)ج شرح الكافية الشافية (  اىظر: ابف هالؾ،2)
( ساقطة فْ )ؾ(، ك)ط(.3)  ( )ٖف 
 ( )ٖجل اٖلف، كالداعْ لٍذا التقدٓر الهحافظة عمِ ها استقر لياء التصغٓر(. ساقط فْ )ط(.4)
 ( )كالياء(، ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.5)
 . (3/1441)ج الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ تكضيح الهرادؼ، (6)
 .(هعآىة)( فْ )ط(: 7)
 . اٖىدلسْ، الهحصل فْ شرح الهفصل (8)
 .(325اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 9)
 ( َكػ)َرُجٍل(، َك)ُرَجٍْٓل( ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.10)
ْقِف(، َك)ُدَكْيِف َذِلَؾ(، كَ 11) َهاِف(. ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.( )َىْحَك: )ُفَكْيِق الس  ٌََذا ِفْ الَهَكاِف َكالز   َيُككُف 
 .(بالتقادٓر)( فْ )ط(: 12)
ٌَػػَذا ُهْخػػَتص  13) ـ كثرتػػً، كقكلػػؾ: دريٍهػػات، كدىٓىٓػػرات، َك ( ىػػص الجػػاربردؼ: )كالثػػاىْ: تقمٓػػل هػػا ٓجػػكز أف ٓتػػٌك

 . (325)ص ِباْلُجُهكِع(. شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ



471 
 

 .يِ رِ ْٓ ِ غَ لَ إِ  يُ زُ اكَ جَ تَ  َٓ َٚ  ،رَ كِ ا ذُ ِ هَ مَ عَ  كرٌ ُص قْ هَ  ًُ ى  أَ  ادُ رَ الهُ كَ ، (1)(رٍ هْ تَ )كَ  (طٍ ٌْ رَ ػَ)ك

[ : ً ل  ً  ق و  غ  ت  ل   ؿ  او  تى   ي  ال   أل  ى  ـ  ظ  ع  مت  ل   ً  ي ل  الذ   ير  ص   كفُ كُ يَ  اهَ  ٓرِ ْصغِ الت   فَ هِ  ف  َأبِ  ارٌ عَ شْ إِ  يًِ فِ  [ي
ٌِ الد  ) ٓرُ غِ ْص تَ  ًُ ىْ هِ كَ  :كاالُ قَ  ،ْ  كفِ كُ  بٌ ٌَ ذْ هَ  كَ ٌُ كَ  ،يـِ ظِ عْ مت  لِ   فِ ْ ابْ فِ  رَ هَ عُ  ؿِ كْ قَ كَ  ،(2)تِ ْٓ ْ البَ فِ  (يةِ ا

َها – (3) كدٍ عُ سْ / هَ ب48/ؽ ٍُ َْ هللُا َعْى  :(6)رِ اعِ الش   ؿِ كْ قَ كَ  ،(5)"ُكَىٌْٓف ُهِمَئ ِعْمًها" :(4)-َرِض
ا ب يٍل ش  ي ق  ج  ق  ف و  ـ   ٌ   ك ف  تال ر أس  ل 

 
   ً م غ ػػػػػ ػػػػػال   ل ت ب  ت ع ه  ت ػػػػػى ت ك ػػػػػل  و  ح 

 (7) 
 

 
  

                                                           

 ْ )ـ(: ك)غزك(.( ف1)
 ( ىص الجاربردؼ: )كقكؿ الشاعر )لبٓد(: ]الطكيل[2)

َيٌة َتْصَفرُّ هىٍا اٖىاهل ٍِ  ككل أىاس سكؼ تدخل بٓىٍـ ... ُدَكْي
يػة أكبػر هىػً؟! ٚك التصػغٓر الػذؼ لمشػفقة، كهػا يقػاؿ: )يػا  يػة، كالهػراد بػً الهػكت، كأؼ دٌا الشاٌد: صغر الدٌا

ِة(. بىػػْ(، كأجٓػػب عػػف اٖكؿ بػػأف الدٌا يػػة إذا كاىػػت عظيهػػة كاىػػت سػػريعة الكصػػكؿ؛ َفالت ْصػػِغُٓر؛ ِلَتْقِمٓػػِل الُهػػد 
 ابػػػف يعػػػيش، شػػػرح الهفصػػػلك ، (1/232)ج جهٍػػػرة المغػػػة ابػػػف دريػػػد،ك ، (132لبٓػػػد )ص دٓػػػكاف ،اىظػػػر: لبٓػػػد

 . (327)ص شرح الجاربردؼ ،، كشآٌف، هجهكعة الشافية(5/114)ج
. هػػف ٌػػػ( عبػػد هللا بػػف هسػػع32( ابػػف هسػػعكد)ت3) ّْ ، أبػػك عبػػد الػػرحهف: صػػحاب ّْ كد بػػف غافػػل بػػف حبٓػػب الٍػػذل

، كقرًبا هف رسكؿ هللا  ًٛ ـ، فضًٛ كعق ل هكة، كِهَف السابقٓف إلِ ا٘سٛـ، كأكؿ هف جٍر  أكابٌر ك هف ٌأ ٌك
بقػػراءة القػػرآف بهكػػة. ككػػاف خػػادـ رسػػكؿ هللا اٖهػػٓف، كصػػاحب سػػري، كرفيقػػً فػػْ حمػػً كترحالػػً كغزكاتػػً، كأكرد 

حع خطبة لً كهختارات هػف كٛهػً. ىظػر إليػً عهػر ٓكهػا كقػاؿ: كعػاء همػئ عمهػا. ككلػْ بعػد كفػاة الىبػْ الجا
ا، يكاد الجمػكس ٓكاركىػً. ككػاف يحػب  ملسو هيلع هللا ىلص بٓت هاؿ الككفة. ثـ قدـ الهدٓىة فْ خٛفة عثهاف. ككاف قصًٓرا جدًّ

حػػدٓثا.  848أىػػً هػػر، هػػف طٓػػب رائحتػػً. لػػً  ا٘كثػػار هػػف التطٓػػب. فػػإذا خػػرج هػػف بٓتػػً عػػرؼ جٓػػراف الطريػػق
هات سىة ثىتٓف كثٛثٓف لمٍجرة عف ستٓف عاًها. كأكرد الجاحع )فْ البياف كالتبٓٓف( خطبػة لػً كهختػارات هػف 

 اٖصػػػػػبٍاىْ، حميػػػػػة اٖكليػػػػػاء كطبقػػػػػات اٖصػػػػػفياءك ، (2/37)ج البيػػػػػاف كالتبٓػػػػػٓف كٛهػػػػػً. اىظػػػػػر: الجػػػػػاحع،
 .(1/124)ج

 .-رضْ هللا تعالِ عىٍها -، كفْ )ط(: - رحهً هللا -( فْ )ـ(: 4)
 هصػىف عبػد الػرزاؽ الصػىعاىْ ،الصػىعاىْك ، (206)ص ركاية دمحم بف الحسف الشػٓباىْ ،هكطأ هالؾ ،هالؾ (5)

 . (2/843)ج بف حىبل، فضائل الصحابةكا، (10/13)ج
 .(326اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 6)
  .81سبق تخريجً، ص (7)
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ّْ )  :ـْ ٍِ لِ كْ قَ كَ  ّْ كُصديق  :(2)عِ فْ مَ بِ  تَ ْٓ البَ   ْ(ىِ غْ هُ ال)ْ فِ  دَ شَ ىْ أَ كَ  ،(1)(ُأخ
ػػػػػػػػػػاه خٍ  يػػػػػػػػػػٍل ش  ب  ػػػػػػػػػػق  ج  ي   ً  ىال ػػػػػػػػػػت   ف  ل ػػػػػػػػػػ ف و 

 
ػػػػػػػػػػت  ف  ل    ت ػػػػػػػػػػى ت ك ػػػػػػػػػػل   ً  ى  ػػػػػػػػػػال ح  ت ع ه   و 

 
 ،آرً ِص قَ  ـِ سْ الجِ  ٓرَ غِ َص  افَ كَ  كدٍ عُ سْ هَ  فَ ابْ  ف  إِ  :كاالُ قَ  ،ًُ هُ ٌِ كْ ُٓ  اهَ  كفَ لُ كِّ ؤَ يُ كَ  ،ؾَ لِ ذَ  كفَ رُ كِ ىْ ُٓ  كفَ يُّ رِ ْص البَ كَ 

 ًُ ى  أَ  ادَ رَ أَ فَ  ؛ْاعِ الر   اةُ دَ أَ  يًِ فِ  ءٌ ْْ شَ  (َف ْٓ ىَ الكُ ) ف  َِٖ  ؛ًِ هِ سْ جِ  رِ غَ ِ ِص مَ عَ  ؿ  دُ َٓ لِ  يُ رَ غ  َص فَ  (ُكَىْٓفٌ ) :رُ هَ عُ  اؿَ قَ فَ 
 يلٌ كِ طَ  ًُ ى  كِ لَ  ٓقٌ قِ دَ  ضِ رْ العَ  ٓرُ غِ َص  لٌ بَ جَ  لَ بَ الجَ  ؾَ لِ ذَ  ف  إِ  :كاالُ قَ كَ  .يًِ ا فِ هَ  فُ ْٓ ىَ الكُ  عُ فَ حْ ا يَ هَ كَ  يًِ ا فِ هَ لِ  عٌ افِ حَ 
َٖ  رِ غَ ِص كَ  ،ةِ لَ زِ ىْ الهَ  فِ طْ لُ  فْ هِ  كَ ٌُ  (ْ  خَ أُ  )فٗىً :ـْ ٍُ لُ كْ قَ كَ  .ًِ كلِ طُ لِ ؛(3)دِ عَ ْص الهِ  اؽُّ شَ  اءِ هَ ْ الس  فِ  ؼ الذِ  رِ هْ ا
  .اهَ ٍُ ىَ ْٓ بَ  ةَ مَ ْص الكَ  ـَ كَ حْ أَ 

َٖ  اؿَ قَ  ٌُ ذَ ٌَ  ،رٌ غَ ْص تَ سْ هُ  ءَ ْْ الش   ف  أَ ِ مَ عَ  ؿُّ دُ َٓ  ٓرَ ْصغِ الت   ف  أَ  لُ اِص الحَ كَ " :ُّْ سِ لُ دَ ىْ ا َٖ  كَ ا  ا هَ كَ  ،لُ ْص ا
زُ  ايُ كَ سِ   ف  َِٖ  ؟ٓرٌ غِ َص  ًُ ى  أَ  ادَ رَ الهُ  (5)ف  إِ  :اؿَ قَ يُ  فْ أَ  يـُ قِ تَ سْ  يَ َٚ  ،ؾَ ىْ هِ  رُ غِ يْ َص أُ  كَ ٌُ  :ؾَ لَ كْ قَ  ف  أَ ػ رَ  تَ َٚ أَ  ،(4)َفُتَجك 
ِ لَ إِ  دَ َص ا قَ هَ ى  ا  كَ  ،ِىَ عْ ا الهَ ذَ ٍَ بِ  ٓرِ ْصغِ الت   فِ عَ  فٍ غْ تَ سْ هُ  كَ ٍُ فَ  ؛رِ غَ ْ الصِّ فِ  ةِ ادَ يَ الزِّ  ِمَ عَ  ؿُّ دُ َٓ  (رَ غَ ْص )أَ  عَ فْ لَ 
 ،ٓلٌ مِ قَ  رِ بَ الكِ كَ  رِ غَ ْ الصِّ فِ  ِت اكُ فَ الت   فَ ا هِ هَ ٍُ ىَ ْٓ ؼ بَ الذِ  (6):ؼْ أَ ؛ ُّْ هِ زْ ارِ كَ الخَ  اؿَ قَ  .ةٌ يبَ رِ ا قَ هَ ٍُ ىَ ْٓ ْ بَ التِ  ةَ د  الهُ  ف  أَ 
ةُ  ًِ يْ مَ عَ -ًُ لُ كْ قَ  ؾَ لِ ذَ  فْ هِ كَ  َٛ  ٓلَ مِ قْ تَ كَ  ،ًُ يبَ رِ قْ تَ كَ  لِّ حَ الهَ  َٓف طِ مْ تَ  ( 8)ِبَذِلؾَ  ادَ رَ أَ  ؛(7)ْ"ابِ حَ يْ َص "أُ  :-ـُ َٛ الس  كَ  الص 

                                                           

ا َقكْ 1) َهر ال ِذؼ أحكـ الكصمَة َبٓىٍَهػا(. العكبػرؼ،( )كأه  ْٖ َك هف لطف اْلهىزَلة كِصغر ا ٍُ ّْ َف ّْ كُصديق  لٍـ فٌٛف ُأخ
 .(2/159)جالمباب فْ عمل البىاء كا٘عراب 

 .(1/181ج) المبٓب البٓت بٍذي الركاية عىد ابف ٌشاـ، هغىْ( (2
 .(هع تحقق هساؽ  الهصىف)( فْ )ـ(: 3)
زُ ): ( فْ )ؾ(، ك)ط(4)  .(َفُىَجكِّ
(، ساقط فْ )ؾ(.5)  ( )إف 
 ( )أؼ:(، ساقطة فْ )ؾ(.6)
: أؼ ربِّ ُأصػػيحابْ أصػػيحابْ، فميقػػالف  لػػْ: إىػػؾ ٚ تػػدرؼ هػػا أحػػدثكا بعػػدؾ". ( ىػػصُّ قكلػػً 7) : "... فٗقػػكلف 

هسػػمـ، صػػحيح هسػػمـ الهسػػىد الصػػحيح الهختصػػر بىقػػل العػػدؿ ك . (7/352)ج هسػػىد أحهػػدابػػف حىبػػل، اىظػػر: 
 .6062، رقـ الحدٓث: (7/70)ج ف العدؿ إلِ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصع

 ( )ِبَذِلَؾ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ط(.8)
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 :ةِ يفَ قِ الس   ـَ كْ َٓ  (1)رِ ذِ ىْ الهُ  فِ بْ  ابِ بَ الحُ  ؿِ كْ قَ كَ  ،حِ دُّ هَ الت   ٓرَ غِ ْص تَ  :-اًض يْ أَ  –كا الُ قَ  دْ قَ كَ  ،ـْ ٍُ ىَ ْٓ بَ كَ  ًُ ىَ ْٓ بَ  ةِ افَ سَ الهَ 
ٍَ ا ىَ "أَ  ُم ؾُ ُجَذْٓ ٍَ  ،ا الُهَحك  ُب"كُعَذْيُق َٖ  كيِ جُ الكُ  يِ ذِ ٌَ  لُّ كُ كَ . (2)ا الُهَرج  ٍَ فِ  لُ ْص ا  .ِ ٍَ تَ اىْ  ".ايُ ىَ رْ كَ ا ذَ ا هَ ٓ

  ً ل   ،/ب48/ؽ ادٌ كَ جَ  ٌس ارِ فَ  قٌ مِ فْ هُ  رٌ اعِ شَ  (4)رؼُّ اهِ العَ  ةَ يعَ بِ رَ  فُ بْ  ٓدُ بِ لَ  كَ ٌُ  [ر  اع  الش   ؿ  و  ق  : ]ك  (3)ق و 
 .(7)_ًُ ىْ ِ عَ الَ عَ تَ  هللاُ  َْ ِض رَ _ ( 6)افَ هَ ثْ عُ (5)ةِ فَ َٛ ْ خِ فِ  َْ فِّ كُ تُ كَ  ،ةً ىَ سَ  ٓفَ عِ بَ رْ أَ كَ  ةً ائِ هَ  اَش عَ  ،رٌ ه  عَ هُ  ْ  ابِ حَ َص 

                                                           

، ِهػَف الشػجعاف الشػعراء، 20( اْلُحَباُب ْبُف الُهْىِذر)ت1)  ْ : صػحاب ُّْ ـ  الُسػَمِه ُّْ ثُػ ٌػِ( بف الجهػكح اٖىصػارؼُّ الخزرجػ
 : ُّْ ُّْ يقػػاؿ لػػً )ذك الػػرأؼ( قػػاؿ الثعػػالب برأيػػً، كىػػزؿ جبريػػل فقػػاؿ:  )ٌػػك صػػاحب الهشػػكرة ٓػػـك بػػدر، أخػػذ الىبػػ

"الرأؼ ها قاؿ ُحَباب"، ككاىت لً فْ الجاٌمية آراء هشٍكرة(. تكفْ فْ خٛفة عهر ىحك عشريف ٌجريػة، كقػد 
ا٘صػابة  ابػف حجػر،ك ، (288)ص زاد عمِ الخهسٓف. اىظر: الثعالبْ، ثهار القمكب فْ الهضاؼ كالهىسػكب

 .(2/9)ج ٓٓز الصحابةفْ ته
ػػُؾ عػػكد تتحكػػؾ بػػً ا٘بػػل 2) ػػك أصػػل الشػػجرة، كالُهَحك  . )الُجػػَذْٓل(: تصػػغٓر الِجػػْذؿ، ٌك ًٛ ( كذٌػػب ٌػػذا القػػكؿ هػػث

ػُب: الػػذؼ ُجِعَمػْت لػً دعاهػة تقيػػً العكاصػف. ٓريػد أىػػً  ػك الىخمػة، كالُهَرج  الجربػِ، كالُعػَذْٓق: تصػغٓر العػػذؽ، ٌك
ػػك اْلُحَبػػاُب ْبػػُف الُهْىػػِذر الػػذؼ قػػاؿ عىػػد بيعػػة أبػػْ بكػػر ٓػػـك  الرجػػل الػػذؼ يستشػػفْ الىػػاس برأيػػً كيىصػػركىً. ٌك

. اىظػػػر: الصػػػىعاىْ ًٛ هصػػػىف عبػػػد الػػػرزاؽ  ،السػػػقيفة: )أىػػػا جػػػذٓمٍا الهحكػػػؾ، كعػػػذيقٍا الهرجػػػب(؛ فػػػذٌبت هػػػث
 ا٘صػػابة فػػػْ تهٓٓػػز الصػػػحابة ابػػف حجػػػر،ك ، (1/453)ج هسػػىد أحهػػػدكابػػف حىبػػػل، ، (5/444)جالصػػىعاىْ 

 .(2/9)ج
 .(327اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
ػل 41( لبٓد بف ربيعة بف هالؾ)ت4) ٌػ(، أبك عقٓل العاهرّؼ: أحد الشعراء الفرساف اٖشراؼ فػْ الجاٌميػة. هػف ٌأ

 عالية ىجد. أدرؾ ا٘سٛـ، كِهَف الهؤلفة قمكبٍـ. كترؾ الشعر، فمـ يقل فْ ا٘سٛـ إٚ بًٓتا كاحًدا، قٓل ٌك: 
اِلحُ ها عاَتَب ا ًُ الَجِمْيُس الص  ًِ     َكالَهْرُء ُيْصِمُح ـَ َكَىْفِس  لَهْرَء الَكِرْي

ك أحد أصحاب الهعمقات، كصدر هعمقتً: . ٌك ًٛ  عاش كَعه َر طكي
ًِ تأبد غكلٍا فرجاهٍا  عفت الديار: هحمٍا فهقاهٍا    بهى

شػػرح الهعمقػػات  اىظػػر: الشػػٓباىْ، ككػػاف كريًهػػا، ُجِهػػَع بعػػض شػػعري فػػْ )دٓػػكاف صػػغٓر(، تُػػرجـ إلػػِ اٖلهاىيػػة.
 .(1/266)ج الشعر كالشعراء ابف قتٓبة،ك ، (264)ص التسع

 ( )ابف عفاف(، ساقط فْ )ؾ( ك)ط(.5)
ٌػػػػ( هػػف قػػريش: أهٓػػر الهػػؤهىٓف، ذك الىػػكريف، ثالػػث الخمفػػاء الراشػػدٓف، كأحػػد العشػػرة 35( عثهػػاف بػػف عفػػاف)ت6)

ككاف غىيًّا شريًفا فْ الجاٌمية. كهف أعظـ أعهالػً فػْ ا٘سػٛـ: الهبشريف. كلد بهكة، كأسمـ بعد البعثة بقمٓل. 
ئػػة بعٓػػر بأقتابٍػػا كأحٛسػػٍا كتبػػرع بػػألف دٓىػػار. كصػػارت إليػػً اهىصػػف جػػيش العسػػرة بهالػػً، فبػػذؿ ثٛثتجٍٓػػزي 

ٌػػػػ فافتتحػػػت فػػػْ أياهػػػً أرهٓىيػػػة كالقكقػػػاز كخراسػػػاف ككرهػػػاف 23الخٛفػػػة بعػػػد كفػػػاة عهػػػر بػػػف الخطػػػاب سػػػىة 
فر  ( حػػػػدًٓثا. ىقػػػػـ عميػػػػً الىػػػػاس... 146يقيػػػػة كقػػػػبس، كأتػػػػـ جهػػػػع القػػػػرآف، كركػ عػػػػف الىبػػػػْ ملسو هيلع هللا ىلص )كسجسػػػػتاف كا 

ػك يقػرأ القػرآف فػْ بٓتػً،  فحاصركي أربعٓف ٓكًها، كتسكر عميً بعضٍـ الجػدار فقتمػكي صػبيحة عٓػد اٖضػحِ ٌك
. اىظػر: ابػف -رضػْ هللا عىٍهػا  -رقيػة ثػـ أـ كمثػـك بالهدٓىة. كلقب بذؼ الىكريف؛ ٖىً تػزكج بىتػْ الىبػْ ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(4/210)ج اٖعٛـ لزركمْ،ا، ك (6/208)ج لبخارؼ، التاريخ الكبٓركا، (3/40)ج الطبقات الكبرػ  سعد،
 ( فْ )ؾ(: _ رضْ هللا عىٍها _.7)
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  ً ل  ٌ  د  (2)ي  أ]و   :(1)ق و  َٖ كَ  ؟[ً  ى  ه   ر  ب  ك  أ   ةٍ ي  ا كا مُ بَ قْ أَ كَ  ،تِ كْ مهَ لِ  اُس الى   أِ ي  ٍَ تَ َٓ  ـْ ا لَ ه  لَ  :اؿَ قَ يُ  فْ أَ ِ لَ كْ ا
ٍِ ٓ  مِّ كُ بِ   ـِ دَ عَ لِ  ؛كيُ رُ غ  َص كَ  َت كْ كا الهَ رُ ق  حَ  ـْ ٍُ ى  أَ كَ فَ  ،ةِ رَ خَ أ رِ فَ سَ  ادِ زَ  ٓلِ ِص حْ تَ  فْ كا عَ ُض رَ عْ أَ كَ  ،ايَ ىْ ِ الدُّ مَ عَ  ـْ ت
ِ مَ ا عَ يً رْ جَ كَ  ـْ ٍُ لَ  اتًٓ كِ بْ تَ  تِ كْ الهَ  ٓرِ غِ ْص تَ  فْ هِ  ـْ ٍُ الُ حَ  ًِ يْ مَ عَ  ؿُّ دُ ا َٓ ِ هَ مَ عَ  ـْ ٍُ عَ هَ  ـَ َٛ الكَ  دَ رَ كْ أَ فَ  ًِ يْ لَ إِ  اتِ فَ لتِ اِٚ 
ٌِ الد  ) عْ فْ مَ بِ  ًَ َىب  كَ  ،لٌ اطِ بَ  ًِ يْ مَ عَ  ـْ ٌُ  اهَ  ف  أَ كا فُ َص ىْ أَ كا كَ رُ ك  فَ ا تَ ذَ إِ ِ ت  حَ  ـْ ٍِ تِ ى  سُ   يـٌ ظِ عَ  كيُ رُ غ  ا َص هَ  ف  أَ ِ مَ عَ  (ةِ يَ ا
  .ض .ًُ لَ  ًُ بُّ ىَ الت   بُ جِ َٓ 

ً : ]ف   ل  ٌِ الد   ف  أَ  ًُ مُ اِص حَ  [ة  د  اله   يل  م  ق  ت  ل  ؛ ير  غ  ص  الت  ق و   ةً د  ا هُ ٍَ كعُ قُ كُ  ْت اىَ كً  ةً يهَ ظِ عَ  ْت اىَ ا كَ ذَ إِ  ةَ يَ ا
 لُّ ا حَ ذَ ٌَ  .يُ دَ عْ بَ  ـُ ٌ  كَ تَ ُٓ  فْ أَ  كزُ جُ ا َٓ هَ  يبُ رِ قْ تَ  كَ ٌُ كَ  ،ثِ الِ ِ الث  ىَ عْ لِ الهَ إِ  ٓرِ غِ ْص ا الت  ذَ ٌَ  لُ ثْ هِ  عُ جِ رْ َٓ فَ  ؛ةً عَ يرِ سَ 
  .رٌ ظَ ىَ  يًِ فِ كَ  .حِ رْ ْ الش  ا فِ هَ 

ٌِ الد   ف  أَ  عُ ىَ هْ ىَ  اى  َِٗ فَ  -أوالا ه  أ    .ةٍ ٓدَ دِ هَ  ةٍ د  ْ هُ فِ  كفُ كُ يَ  دْ قَ  لْ بَ  ةٍ يعَ رِ سَ  ةٍ د  ْ هُ ا فِ ٍَ كعُ قُ كُ  ةَ يهَ ظِ العَ  ةَ يَ ا

 ٓلِ مِ قْ تَ لِ  ٓرُ غِ ْص الت   كفَ كُ ِ يَ ت  حَ  ؛ةِ د  الهُ كَ  ،افِ هَ ِ الز  مَ عَ  (ةٌ يَ ٍِ يْ كَ دُ ) :ًِ لِ كْ قَ لِ  ؛ةَ لَ َٚ  دَ َٚ  ًُ ى  َِٗ فَ  -ثاىياا ه  أ  و  
  .ض ؟ًٛ ْص أَ  ًِ يْ مَ عَ  ةٌ لَ َٚ دَ  عِ فْ ْ الم  فِ  َس يْ ِ لَ ىً عْ ِ هَ مَ عَ  ٓرُ غِ ْص الت   ؿُّ دُ َٓ  فَ ْٓ كَ كَ  ،ةِ د  الهُ 

ً : ]ف   ل   حُ ارِ شَ ) اؿَ قَ  .يُ دَ عْ بَ  ـَ ٌ  كَ تَ ُٓ  فْ أَ  كزُ جُ ا َٓ هَ  يبِ رِ قْ تَ لِ  :ؼْ أَ  [؛ة  د  اله   يل  م  ق  ت  ل   ير  غ  ص  الت  ق و 
ٌِ ظَ  يًِ افِ ىَ ا ُٓ هَ  تِ ْٓ ْ البَ فِ  -اًض يْ أَ  – اؿُ قَ يُ كَ  ،فٌ سُّ عَ تَ  يًِ فِ كَ " :(3)ْ(ىِ غْ الهُ   ".يسِ فِ ىْ الت   ؼُ رْ حَ  كَ ٌُ  كْ أَ  رٌ ا

                                                           

؟ ض.1) ًِ َأْصًٛ َلٌة َعَمْي َٚ  (.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ قكلً: )َلْيَس ِفْ الم ْفِع َد
 ( ىص الجاربردؼ: )كقكؿ الشاعر: ]الطكيل[2)

َيٌة َتْصَفرُّ هىٍا اٖىاهل ٍِ  ككل أىاس سكؼ تدخل بٓىٍـ ... ُدَكْي
ية أكبر هىً؟! ٚك التصغٓر الذؼ لمشفقة، كها يقاؿ: )يا بىْ(، كأجٓػب  ية، كالهراد بً الهكت، كأؼ دٌا فصغر الدٌا

ية إذا كاىت عظيهة كاىت سري ِة(. شػآٌف، هجهكعػة عف اٖكؿ بأف الدٌا عة الكصػكؿ؛ َفالت ْصػِغُٓر؛ ِلَتْقِمٓػِل الُهػد 
 . (327)ص الشافية، شرح الجاربردؼ

ػد بػف َأْحهػد القػاٌرؼ الهصػرؼ الهػالكْ اْلَهْعػُركؼ ِبػاْبف 844( ُهَحه د بف عهػار)ت3) ػد بػف عهػار بػف ُهَحه  ٌػػ( ُهَحه 
ة، َكأخػػذ َعػػف العراقػػْ َكاْبػػف الهمقػػف، عهػػار: كلػػد بقىػػاطر السػػَباع، َكَىَشػػأ ِفػػْ كىػػف َكاِلػػدي ، َكحفػػع هختصػػرات عػػد 

َرِة عمػػِ  ٌِ ، َكسػػهع ِباْلَقػػا ًِ َشػػاـ، كالعػػز ابػػف جَهاَعػػة، َكاْبػػف خمػػدكف. َكطمػػب الَحػػِدٓث ِبَىفِسػػ ٌِ كالبمقٓىػػْ، َكاْلهجػػد بػػف 
ا: )َغاَية ا٘لٍػاـ ِفػْ شػرح ُعْهػ ٍَ َْحَكػاـ(، َك)َزَكاؿ جَهاَعة هف اْلُهحدثٓف، كدرس بهكاطف. َكلً تصاىٓف، ِهْى ْٖ َدة ا

ْبػِف  اْلَهاِىع َعف شرح جهع اْلَجَكاِهع(، ك)عٛب الهكائد ِفْ شرح تسٍٓل اْلَفَكاِئػد(، ك)الكػافِ ِفػْ شػرح الهغىػْ( ِٚ
َشاـ، َك)شرح ُهْخَتصر اْبف اْلَحاِجب الفرعْ(، َك)شرح الفية لعراقْ(، َكَكاَف إهاًها َعَٛهة ِفْ اْلِفْقػً، كأصػكلً،  ٌِ

ىاؾ )شرح الهغىْ(، لمجاربردؼ)تكالعربية، َكالصْرؼ.  ٌػ( شرح لكافية ابف الحاجب، كالبحث هستهر، 746ٌك
 . (2/232)ج الشككاىْ، البدر الطالعكسيككف فْ همحق، ٓكضح ها كصل إليً الباحث. 
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  ً ل  َٖ  اؿَ قَ  [ي  ر  ى آخ  ل  إ   اء  ي  ش  األ   ر  غ  ص  أ   ف  أ   اد  ر  اله   ف  أ  ب  و  : ](1)ق و  ٌِ الد  ) ٓرُ غِ ْص ا تَ ه  أَ كَ " :ُّْ سِ لُ دَ ىْ ا  (ةِ يَ ا
ا َس يْ مَ فَ  ٍَ ِلَتْعِظيِه

َْ ا هَ ى  ا ِ كَ  ،(2) ُٖ  (4)ِبَصِغٓرِ  كفُ كُ يَ  دْ قَ  كسِ فُ الىُّ  فَ تْ حَ  ف  َأبِ  افٌ ٓذَ إِ  (3)ٌِ  ف  أَ  :ؼْ ؛ أَ اٌَ ٓرِ بِ كَ كَ  كرِ هُ ا
ٌِ كَ الد   رَ غَ ْص أَ  َٖ  (5)ُيْفِسدُ ْ ا   ".ادٌ شَ رْ ا ِ كَ  افٌ يَ بَ  يًِ فِ  اهَ  ًِ هِ َٛ كَ  فْ ا هِ يبً رِ قَ  ـَ د  قَ تَ كَ  ،اـَ ظَ العِ  اؿَ كِ حْ ا

  ً ل  ق و 
 ًُ بُ بَ سَ  كفُ كُ يَ  ةً ارَ تَ كَ  ،ايهً ظِ ا عَ رً هْ أَ  ًُ بُ بَ سَ  كفُ كُ يَ  ةً ارَ تَ  تَ كْ الهَ  ف  أَ بِ  :اؿَ قَ  كْ لَ  [اد  ر  اله   ف  أ  : ]ب  (6)

ٌِ الظ   بِ سَ حَ بِ   ـِ سْ القِ بِ  فَ ْٓ كَ فَ  ،ًِ تِ ارَ قَ حَ  عَ هَ  ؾَ َٛ ٌْ ِٙ لِ ا يً افِ كَ  ًِ ىِ كْ كَ لِ  ؛ًُ ىْ هِ  ٓرَ قِ الحَ  ـَ سْ القِ  رَ كَ ذَ فَ  ،آرً قِ ا حَ رً هْ أَ  رِ ا
ًٍ بِ ىْ تَ  ؟ًُ ىْ هِ  يـِ ظِ العَ  َٖ ا بِ ٓ َٖ مَ ِ عَ ىَ دْ ا   .ض .لْ ه  أَ تَ  .ِلَ كْ أَ  افَ كَ ِ لَ مَ عْ ِ ا

[ : ً ل  ٌُ ىَ عْ ا الهَ ذَ ٌَ كَ  [اء  ي  ش  األ   ر  غ  ص  أ   ف  إ  ق و   (،يـِ ظِ عْ الت   ٓرَ ْصغِ تَ ) يُ كْ سه  كَ  ،كفَ ُّٓ كفِ الكُ  ًُ تَ بَ ثْ أَ ؼ الذِ  كَ ِ 
ٌَ مِ عَ فْ  تَ َٚ  ،اءُ رَ ْٓ هَ ا حُ يَ " :-اٍَ ىْ عَ  هللاُ  َْ ِض رَ  -(7)ةَ شَ ائِ عَ لِ  :ملسو هيلع هللا ىلص ِّْ بِ الى   ؿُ كْ قَ  ٓلِ بِ ا القَ ذَ ٌَ  فْ هِ  :ٓلَ قِ   َس يْ لَ كَ  ،(8)"اذَ ْ 
  .ةِ قَ فَ مش  لِ  كَ ٌُ  لْ بَ  ،ءٍ ْْ شَ بِ 

[ : ً ل  ً  اف  ى   ت  ال  (9)ق و   ـَ دَ عَ  ف  َِٖ  ؛ٓلِ مِ عْ الت   كدِ جُ ِ كُ مَ عَ  ؿُّ دُ  َٓ ْ َٚ افِ ىَ الت   ـَ دَ عَ  ف  َِٖ  ؛رٌ ظَ ىَ  يِ يرِ رِ قْ ْ تَ فِ  [ي
 دؿٌ تَ سْ  هُ َٚ  دِّ الحَ  فِ عَ  ًِ كجِ رُ خُ لِ  عٌ اىِ هَ  ًُ ى  إِ  :اؿَ قَ يُ  فْ أَ  ٚ  إِ  ـ  ٍُ الم   ،ٓلِ مِ عْ الت   كدِ جُ كُ  ـُ ظَ عْ أَ  كبُ مُ طْ الهَ كَ  ،ُـّ عَ أَ ْ افِ ىَ الت  
  .ض .ْافِ ىَ الت   ـِ دَ عَ  افُ يَ بَ  يًِ فِ كْ يَ فَ 

وؿ   :ً  ل  و  ق   ػ كَ قْ أَ بِ  رَ بِ جُ  رِ ٓغِ ْص الت  بِ  َص قَ ا ىَ ه  لَ  ـَ اٚسْ  ف  َِٖ  :كؿُ قُ ىَ  كْ أَ  [ي  ر  ى آخ  ل  إ   ً  ل  و  أ   ّـ  ض  ب   )ف ى ق 
(؟ ٓرٌ غِ َص  لٌ جُ رَ ) :ةِ لَ زِ ىْ هَ بِ  (لْٓ جَ رُ ) :ؾَ لَ كْ قَ  ف  أَ ػ رَ تَ  َٚ أَ  ،فِ ْص ِ الكَ ىَ عْ ْ هَ فِ  ٓرَ غِ ْص الت   ف  َِٖ  كْ أَ  اِت كَ رَ الحَ 

                                                           

 .(328اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 .(تعظيهٍا)( فْ )ط(: 2)
 .(ٌك)( فْ )ط(: 3)
 .(بصغر)ْ )ط(: ( ف4)
 .(تفسد)( فْ )ط(: 5)
 ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ قكلً: ]ٖف الهصغر فرع الكبر كداؿ عميً[.6)
ٓف 58( عائشػػة أـ الهػػؤهىٓف)ت7) ٌػػػػ( بىػػت أبػػْ بكػػر الصػػدٓق، هػػف قػػريش: أفقػػً ىسػػاء الهسػػمهٓف، كأعمهٍػػف بالػػدِّ

 فػػْ السػػىة الثاىيػػة بعػػد الٍجػػرة، فكاىػػت أحػػب  ىسػػائً إليػػً، كاٖدب. كاىػػت تكىػػِ بػػأـ عبػػد هللا. تزكجٍػػا الىبػػْ ملسو هيلع هللا ىلص
أحادٓػث، كلٍػا خطػب كهكاقػف، كهػا كػاف يحػدث لٍػا أهػر إٚ  2210كأكثَرٌف ركاية لمحدٓث عىً، ركؼ عىٍػا 

رضػػْ هللا  –أىشػػدت فيػػً شػػعًرا، ككػػاف أكػػابر الصػػحابة يسػػألكىٍا عػػف الفػػرائض فتجٓػػبٍـ. كتكفٓػػت فػػْ الهدٓىػػة 
 ا٘صػػػابة فػػػْ تهٓٓػػػز الصػػػحابة ،ابػػػف حجػػػرك ، (2/43)ج حميػػػة اٖكليػػػاء . اىظػػػر: اٖصػػػبٍاىْ،عىٍػػػا كأرضػػػاٌا

(8/233). 
 الهٍػػذب فػػْ فقػػً ا٘هػػاـ الشػػافعْ : "يػػا حهٓػػراء، ٚ تفعمػػْ فإىػػً ٓػػكرث البػػرص".  اىظػػر: الشػػٓرازؼ،( قكلػػً 8)

 .(3/71)ج تٍذٓب اٖسهاء كالمغات الىككؼ،ك  (،1/17)ج
يػػػة، كالهػػػ9) يػػػة أكبػػػر هىػػً، ٚك التصػػػغٓر الػػػذؼ لمشػػػفقة، كهػػا يقػػػاؿ يػػػا بىػػػْ، ( )صػػغ ر الدٌا راد بػػً الهػػػكت. كأؼ دٌا

ية إذا كاىت عظيهة كاىت سريعة الكصكؿ؛ فالتصغٓر لتقمٓل الهدة، كبأف الهراد  كأجٓب عف اٖكؿ : بأف الدٌا
ٓؤبػً بػً. كعػف بأف أصغر اٖشياء قد يفسد اٖهكر العظاـ؛ فحتف الىفكس قد يكػكف بػاٖهر الصػغٓر الػذؼ ٚ 

ـَ قمتـ : بأىً ليس فيً التقمٓل؟ فإف الشفقة ٚ تىافيً. شآٌف، هجهكعة الشػافية،  الثاىْ بأىً داخل فْ الحد. كِل
 .(328)ص شرح الجاربردؼ
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 ص  تُ ِ اخْ ىَ عْ ا الهَ ذَ ٍَ لِ كَ  ؛-اًض يْ أَ  – اِت كَ رَ ػ الحَ كَ قْ أَ  ؾَ لِ ذَ لِ  َْ طِ عْ أُ فَ  (؛ةِ فَ الصِّ كَ  اتِ الذ  ) :فِ ْٓ ئَ ْٓ ِ شَ مَ عَ  ؿُّ دُ َٓ فَ 
َْٖسَهاِء؛ ٓرُ غِ ْص الت   َٖ  ذِ إِ  ِبا  ،كِؼ ُص كْ الهَ  اؿِ حَ  رُ كْ ذِ  ةَ فَ الصِّ  ف  َِٖ  ْف َص كْ تُ  ـْ لَ َها ى  ا ِ كَ  ،فُ َص كْ  ُٓ َٚ  اؿُ عَ فْ ا
َٖ كَ   .كؼُ رُ الحُ  ؾَ لِ ذَ كَ كَ  ،اٍَ لَ  اؿَ كَ حْ أَ  َٚ  اؿَ عَ فْ ا

  ً ل  ر  ب  ك  ه  ال ع  ر  ف   ر  غ  ص  اله   ف  : ]أل   (1)ق و 
ِ مَ عَ  كؿِ عُ فْ هَ مْ لِ  ُّْ ىِ بْ الهَ  لُ عْ الفِ  ؿُّ دُ ا َٓ هَ كَ  [ً  ي  م  ع   اؿ  د  و   (2)

 ،ًُ مُ اعِ فَ  ـ  سَ يُ  ـْ لَ  اهَ  لِ عْ ْ فِ فِ  (3)ُيْكَسرُ ا هَ كَ  اءِ اليَ  عَ هَ  ًُ لُ ك  أَ  رَ سِ كُ  ـ  ثَ  فْ هِ كَ  ،ًُ مُ ثْ هِ  ـ  ُض فَ  ،لِ اعِ مفَ لِ  ِّْ ىِ بْ الهَ 
 ِـّ الض  بِ  (لُ بْ الحَ  د  شُ ) :اؿَ قَ ا يُ هَ كَ  رِ سْ الكَ كَ  ِـّ الض  بِ  (خْٓ ِٓ شُ ) (خٍ ْٓ شَ )ْ فِ كَ  (،تٍ ْٓ َٓ بُ ) (تٍ ْٓ بَ )ْ فِ  :كؿُ قُ ىَ فَ 
ْٔ ﴿ :غَ رِ قُ كَ  ،(4)رِ سْ الكَ كَ  َ  .فِ ْٓ ٍَ جْ الكَ بِ  (5) ﴾ىََػاُدوا ُردُّوا َول

[ : ً ل   ص  خُ  ًُ ِإى   :ٓلَ قِ  اهَ  ًُ ىْ هِ  يبٌ رِ قَ كَ  ،(6)ُّْ هِ زْ ارِ كَ الخَ  ًُ الَ قَ  [ىى  ع  ه  م   ل  اًل اك  ش  ه   ع  ف  الم   وف  ك  ي  ل   و  أ  ق و 
ا ؛ًِ لِ ك  أَ ْ فِ  ةِ ه  الض  بِ  ٍَ َى   فَ ْٓ بَ  ةً طَ غِ َض ىْ هُ  فِ ْٓ تَ فَ الش   فَ هِ  جُ رُ خْ تَ  ةَ ه  الض   ف  أَ  ؾَ لِ ذَ كَ  ؛ًِ ٍِ بْ شِ كَ  ايُ ىَ عْ هَ  قِ فْ كَ  فْ هِ  ِٖ
 ايُ كَ حَ  .(7)ٓرِ غِ ْص ِ الت  ىَ عْ هَ  ةِ ك  قُ ا بِ اىً ٓذَ إِ  ؛ًٚ ك  أَ ا ٍَ ٍُ بِ شْ ا يُ يهَ فِ  ْت مَ عِ جُ فَ  ؛ْت رَ غِّ ُص كَ  ْت فَ طِّ ا لُ ٍَ ى  أَ كَ فَ  فِ يْ كَ ْض عُ 
 َٖ  .يِ رِ ْٓ غَ كَ  ،(9)(ٍّْ مِ ْ عَ بِ أَ ػ)كَ  رُ ابِ كَ ٖا رِ غ  َص الهُ  ؿِ ك  أَ  ِـّ َض  ٓلِ مِ عْ تَ لِ  ْض ر  عَ تَ َٓ  ـْ لَ  :اؿَ قَ كَ  ،(8)ُّْ سِ لُ دَ ىْ ا

ً : ]ف ت ح وا ل  ً  أ خ ف   (10)ق و  ً ؛ أل  ى  ي  [ ث اى  ر  ُّْ  ه ف  الك س  ُهَراِعًيا ِلْمَياِء الَهِزيَدِة: َكَأه ا  َكَقاَؿ الُهكِصِم
ًُ َلْك ُضـ   َى  ِٗ ؛ َف ًِ ْلُتِبَس ِباْلَكْسر(11)َفْتُح َثاِىي َٚ ْىَقَمَبْت َياُء الت ْصِغِٓر َكاًكا، َكَلْك ُكِسَر  َىْحَك: )ُهِقيـٌ(؛ (12)َٚ

َف  َها َبْعَد الَياِء َهْكُسكرٌ كَ  َتاِف، َكَلْك ُكِسَر َلَتَكاَلْت َكْسَرَتاِف؛ ِٖ ًُ َلْك ُضـ  َلَتَكاَلْت َضه  َى  ا (13)ِٖ ٍَ َْ ِلُسُككِى ، َكٌِ
ا َحاِجًزا. ٍَ  َٚ ُيْعَتدُّ ِب

                                                           

 .(329اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 .(الكبر)( فْ )ط(: 2)
 .(ُتْكَسر)( فْ )ط(: 3)
ي (4) ي(. ابف جىْ )يِشدُّ  (.51/ 2) عىٍا كا٘يضاح القراءات شكاذ كجكي تبٓٓف فْ ، الهحتسبكيُشدُّ
 .[28اٖىعاـ:]( 5)
  .(2/405الخكارزهْ، التخهٓر فْ شرح الهفصل )ج( 6)
 .2/405الهرجع السابق، ج (7)
  .اٖىدلسْ، الهحصل فْ شرح الهفصل( 8)
  .ٌػ(377هف الهؤكد أف الهقصكد )أبك عمْ الفارسْ)ت( 9)
 ففتحكا(.( فْ )ط(: )10)
ىػػً(. سػػاقط فػػْ )ؾ(، كالظػػاٌر أىػػً 11) ( )ٚىقمبػػت يػػاء التصػػغٓر كاًكا، كلػػك ُكِسػػَر ٚلتػػبس بالكسػػر ىحػػك: هقػػيـ؛ ٖك

 قفزة ٚ إرادية.
 ( فْ )ـ(: )بالهركب(.12)
 ( فْ )ط(: )ُيْكَسر(.13)
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وا ي اًء[؛ ز اد  ً : ]و  ل  َف  الت   ق و  ًُ َقْد َٚ َيْحُصُل الَفْرُؽ؛ َكِٖ َى  ًُ ِهْف 49ْصِغَٓر/ؽِٖ َٛ ُبد  َل أ/  َهْعًىِ َف
. ًِ        َحْرٍؼ َُٓدؿُّ َعَمْي

] ً  أ خ ف  ه ف  الو او  ؛ أل  ى  ً : ]و خ ص  الي اء  ل  َِٖلُف َقِد  ق و  . َكا َياَدِة ُحُركُؼ الَهدِّ َْٖكَلِ ِبالزِّ ُٓريُد َأف  ا
ا الَجْهُع، َكالَياُء َأْقَرُب إِ  ٍَ َياَدةِ اْسَتَبد  ِب ْت ِبالزِّ ا؛ ِلَثَقِل الَكاِك َفُخص  ٍَ ْٓ َل

ـَ َبْعُض الُككِفَِّٓٓف َكاْبفُ (1) ٌََذا َكَقْد َزَع  ، 
ٌَافِ  د( َيْعُىكَف  (2)الد  ٌِ ٌَُدا ٌَد  ٌَْد َهًة ِلمت ْصِغِٓر، َكاْسَتَدلُّكا ِبَقْكِؿ الَعَرِب ِفْ ) َٛ َِٖلَف َقْد ُتْجَعُل َع َأف  ا

ِغَٓر، َكِفْ: ٌُِد(،  الص  ْد ٍُ َد( ُلَغٌة ِفْ )ال ٌِ َدا ٍَ َؿ ذلؾ البصريكف ِبَأف  )ال )َداب ٍة َكَشاب ٍة(: )ُدَكاب ًة َكُشَكاب ًة(، كتأك 
َْٖصُل: )ُدَكْيب   َف  َياَء الت ْص ٌة َكُشَكْيب  َكِبَأف  َأِلَف )َدَكاب ٍة َكَشَكاب ٍة( َبَدٌؿ َعْف َياِء الت ْصِغِٓر، ِكا ِغِٓر َقْد ٌة(؛ ِٖ

دٌ  ا َحْرٌؼ ُهَشد  ٍَ ُتْجَعُل َأِلًفا ِإَذا َكِلَٓ
(3). 

  ً ل  [(4)ق و  غ ر  ل  ه ف  اله ص  ع  أ ث ق  ه  ًُ ِفْ ُقك ِة َتْكِريِر الَكاِحِد، َكالُهَصغ ُر ِفْ َهْعَىِ ؛ : ]و ال ج  َى  َأْؼ؛ ِٖ
 الَهْكُصكِؼ. 

  

                                                           

 .ٖف لٍا هخرجٓف اثىٓف( 1)
ِّْ اٖىصػػارّؼ، أبػػك دمحم، الهعػػركؼ بػػابف  ٌػػػػ( سػػعٓد بػػف الهبػػارؾ بػػف569 -ٌػػػ 494( ابػػف الػػدٌاف البغػػدادؼ)2) عمػػ

الدٌاف: عالـ بالمغة كاٖدب. هكلدي كهىشػأي ببغػداد. اىتقػل إلػِ الهكصػل، تصػاىيفً كثٓػرة، ككػاف قػد أبقاٌػا فػْ 
بغداد، فطغِ عمٍٓا سٓل، فأرسل هف يأتيً بٍا إلِ الهكصل، فُحِهَمت إليً كقد أصابٍا الهاء، فُأشٓر عميً أف 

ػػػا ببخػػػكر،  فػػػأحرؽ لٍػػػا قسػػػًها كبٓػػػًرا أث ػػػر دخاىػػػً فػػػْ عٓىيػػػً فعهػػػْ! هػػػف كتبػػػً: )تفسػػػٓر القػػػرآف(، ك)شػػػرح ٓبخٌر
(، ك)الػػدركس( فػػْ الىحػػك، ك)اٖضػػداد( رسػػالة فػػْ المغػػة، ك)الىكػػت كا٘شػػارات  ِّْ ٍّْ الفارسػػ ا٘يضػػاح ٖبػػْ عمػػ

المهع ٚبػف جىػْ، عمِ ألسىة الحٓكاىات(، ك)دٓكاف شعر(، ك)دٓكاف رسائل(، ك)العركض(، ك)الغرة( فْ شرح 
ػػر الريػػاض(. اىظػػر: الحهػػكؼ، هعجػػـ اٖدبػػاء )ج ، كالقفطػػْ، إىبػػاي الػػركاة (3/1369ك)سػػرقات الهتىبػػْ(، ك)ٌز

 .(3/100)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(2/382ابف خمكاف، كفيات اٖعياف )جك ، (2/47)ج عمِ أىباي الىحاة
، ٚك فػْ 676ً: )شػركح الػدركس فػْ الىحػك(،لـ ٓجد الباحث ىص ابف الدٌاف فْ باب )التصغٓر( فْ كتابي( 3)

، ٚك فػػْ )الغػػرة(، كلكػػف هحقػػق )البػػديع فػػْ عمػػـ العربيػػة(، ٚبػػف اٖثٓػػر، 75كتابػػً كتػػاب الفصػػكؿ فػػْ العربيػػة،
 قػد اٖلػف أف زعهػكا الػذٓف الكػكفٓٓف، كبعػض الػدٌاف، ابػف شػٓخً ٌػذا فػْ ذكر   أف الهؤلف ابػف اٖثٓػر تػابع

 : الدٌاف بفا كأىشد التصغٓر عٛهة تجعل
د  .ٌديٛ الطريق بقارعة ٓدعك…  جىاحً الرهاة كسر كٍدٌا

. كلػـ ٓجػد الباحػث ذلػؾ فػْ (ب2/239ٌػػ(، )569كأحالىا إلِ كتاب: )الغرة فػْ شػرح المهػع، ٚبػف الػدٌاف)ت
ب(. ابػف اٖثٓػر، 2/239كتاب )الغػرة(، كلكىػً لعمػً كجػد ذلػؾ فػْ ىسػخة هخطػكط أخػرػ، كهػا أشػار بقكلػً: )

 (.2/159العربية )ج عمـ فْ البديع
 .(330اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
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  ً ل  ٍ ه ا ه ف  اله ش  (2): ](1)ق و  ى  ي  ِّْ ِلمَهْفُعكِؿ َكالُهَصغ ِر ِهَف ؛ اك م ة [ل ها  ب  َأْؼ: َبَْٓف الِفْعِل الَهْبِى
. ِإَلخ. ًِ  الُهَشاَكَمِة ِلَها َهر  ِهْف أف  الُهَصغ َر َفْرُع الُهَكب ِر َكَداؿ  َعَمْي

ار ع  ف ي ب ع ض  ال ل ت ب س  ب اله ض  ت  أ و اًل ال  د  ي  ا ل و  ز   ٍ ً : ]و أل  ى  ل  [ق و  ع   ِفْ (3)َأْؼ: َكَها ِقٓلَ ؛ ه و اض 
) ـَ ٌِ َُٓزدْ  ، َكَقاَؿ َشاِرٌح: َلـْ (4)َتْصِغِٓر )َدَرا

ا. (5) ٍَ ؛ َطَمًبا ِلُسُككِى  َأك ًٚ

  ً ل  اف ة [] :ق و  ض  ت ب س  ب ي اء  اإل  م  َلْك ِزيَدْت آِخًرا َلَكاَىْت َحْرَؼ ِإْعَراٍب  -َأْيًضا -ِقَٓل:  ل ئ ال  ي 
ا.َفُيْفِضْ إِ  ٍَ ْٓ ا ِلمت ْىِكيِف الط اِرِغ َعَم ٍَ  َلِ َحْذِف

جاٍف(  ٌ ( ه ا ق يل  ف ي )ف م ٍؾ( و  ً : ]ك  ل  ًعا[ (6),ق و  ه  ج  ًدا و  ر  ( ه ف  م ؾ  ِفَٓىُة،  )الف  ّـِ: الس  )الُفْمُؾ( ِبالض 
ُر َكُيَؤى ُث، َقاؿَ  ْشُ ٔن: ﴿-َتَعاَلِ -َكاِحٌد َكَجْهٌع، َُٓذك  ٍَ ْ م ؾ  ال ت ي  :  ﴿-َتَعاَلِ -َكَقاؿَ  (7) ﴾ِِف اىُْفيِْم ال و ال ف 

ر   ر ي ف ي ال ب ح  ًْ ِِف اىُْفيْمِ : ﴿-تعالِ  -، كقاؿ(8) ﴾ت ج  ََ ةًِِٓ َحِتا إِذَا ُنِخُ ٌَُك ُهْفَردٌ (9) ﴾وََجَريْ  (10)، َك
ُر َكالُهَؤى ُث، َكالُهَفَردُ  (11)َكػ"")ُقْفٍل( َكَجْهعٌ  ًِ الُهَذك  ِبِل الِبيِض، َيْسِتكؼ ِفي ِ٘ َجاُف( ِهَف ا ٍِ  َكػ)ُأْسٍد(. َك)ال

ٌَُك ُهْفَرٌد كػَ)ِحَهاٍر(، َكَجْهٌع َكػ)ِرَجاٍؿ(.  َكالَجْهُع، َك

  ً ل  [(12)ق و  ا ب ع د  الي اء  ر  ه  س  (.؛ : ]ي ك  ـٍ( َتْصِغُٓر )َأَصـّ  َأْؼ: َكَلْك َتْقِدًٓرا َكَها ِفْ )ُأَصيِّ

  
  

                                                           

ىٍا لك ِزْيَدْت[.1) : ]ٖك ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
( )...فىاسب أف  تزاد اليػاء ثالثػة عىػد التصػغٓر؛ لهػا بٓىٍهػا هػف الهشػاكمة(. اىظػر: شػآٌف، هجهكعػة الشػافية 2)

 . (328)ص شرح الجاربردؼ
 ساقط فْ )ؾ(. ( )قٓل(،3)
ـ(.4)  ( فْ )ـ(: )دٌر
 ( فْ )ؾ(: )ُتَزْد(.5)
 ( فْ )ط(: )ٌجاف(.6)
 .   [41يس:]( 7)
 .[164البقرة:]( 8)
 .[22ٓكىس:]( 9)
  ( فْ )ط(: )هفرًدا(.10)
 ( فْ )ط(: )كجهًعا(.11)
 .(331اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 12)
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[ : ً ل  ؼٍ (1)ق و  ر  ب ع ة  أ ح  م ى أ ر  ْجَهاؿُ َأْؼ: َفَصاِعًدا؛ ِلَْٓدُخَل ىَ ؛ [(2)ع   .ْحَك: )َحْهَراَء كَسْكَراَف(، َكاِ 

ب ة  ب ي ف  الي اء   : ]ل م ه ى اس   ً ل  ٌ ا[ أ/49/ؽ ق و  ا ب ع د  ه  ٌَِذِي الَياءِ  و  َف  َحق    (3)َكِلُهَشاَكَمِة الَجْهِع؛ َكِٖ
ٍة َحِقيِقي ةٍ  ا ِلَتْصِغِٓر َهد  ٍَ َأْف ُيْكَسَر َها َقْبَم
ا َجاِرَيٌة هَ (4) ٍَ َى  ًُ ؛ ِٖ ٚ  َأى  ـٌ، ِإ ا َداِئ ٍَ ِة ِفْ َأف  ُسُككَى ا ْجَرػ الَهد  َله 

ٌَا؛ َطَمًبا ِلمت عاُدِؿ. ا ِلَها َهر  ُكِسَر َها َبْعَد ٍَ  َكَجَب َفْتُح َها َقْبَم

ٍر[ و  ب ع  ص  ر  أ ر  ـ  ب الك س  ك  ت ث ى ي  ه ف  الح  ـ  اس  ً : ]ث  ل  َهُة الت ْثِىَيِة  َها ِفيًِ  -َأْيًضا –ُيْسَتْثَىِ  ق و  َٛ َع
ـُ ِهه ا َسَيْأِتْ. ، َىْحَك: َزْيَداِف َكَزْيُدكَف َكَبَعْمَبَؾ. َكَسُيْعَم ُّْ ُب الَهْزِج  َكالَجْهِع َكالُهَرك 

] ً  ت اء  الت أ ى يث  ً : ]ه ا ف ي ل  ا َها َبْعَد الَياِء ِبَقِريَىِة الِهَثاِؿ كَ ق و  ٍَ ًِ ِب الت ْعِمِٓل، َفَمِك ؛ َأْؼ: ِهه ا ات َصَل ِفي
 اْىَفَصَل ُكِسَر َعَمِ الِقَياِس كػَ)ُدَحِْٓرَجٍة(. 

  ً ل  ([(5)ق و  ر اء  ي  ه  ح  م ى و  ب ي  ػ)ح  : ]ك 
(6)  َْ

ٌِ َهَة الت ْأِىِٓث ِفْ )َحْهَراَء(  َٛ كِر: َأف  َع ٍُ ٌَُب الُجْه َهْذ
ـْ َله ا َأَراُدكا تَ  ٍُ َِٖلُف الُهْىَقِمَبُة؛ َكَذِلَؾ َأى  ِف ا َف َأِلَفْٓ ـُ الَجْهُع َبْٓ ٍُ ْى ـْ ُيَهكِّ ْأِىَٓث َها آِخُرُي َأِلٌف ِبَأِلِف الت ْأِىِٓث َل

. ًِ ًُ، َكِذْكُر ُهَقاِبِم ْرِح ِفْ الَجْهِع ِإيَضاُح َفُة َأِلًفا، َكَسَيْأِتْ ِفْ الش   َفُأْبِدَلِت الُهَطر 

  ً ل  اةً (7)ق و  ال   : ]ه ر اع  م ى ح  ه ا ع   ٍ ائ  ا ْٚىَقَمَبْت َياًء، َفَزاَلْت ِإَهاَرُة  ٍا[ل ب ق  ٍَ ِإْذ َلْك َكَسُركا َها َقْبَم
ا. ٍَ  الت ْأِىِٓث َكُيَغٓ ُر ِهْف ُصكَرِت

                                                           

 ،فػْ اٚسػـ الػذؼ َعَمػِ َأْرَبَعػِة َأْحػُرٍؼ(. اىظػر: شػآٌف، هجهكعػة الشػافية( )عىد التصغٓر: ُيْكَسُر َها َبْعَد الَياِء 1)
 . (328)ص شرح الجاربردؼ

 ( فْ )ط(: )حركؼ(.2)
 ( فْ )ط(: )الهدة(.3)
 ( فْ )ط(: )حقيقتً(.4)
 .(332اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 5)
ألف ) أك، هربكطة( )تاء كاف رابعً ها (ةٌ بَ ْٓ ىَ عُ ك) ،(ةٌ رَ ْٓ جَ )شُ  تعاهل هعاهمة الثٛثْ: عىبة(ك) ،(هثل:)شجرة (6)

 هف (اءُ رَ ْٓ هَ ك)حُ ، ِ(مَ ُحبْ ) هف ِ(مَ ْٓ بَ حُ تعاهل هعاهمة الثٛثْ:) ألف تأىٓث ههدكة() أك، هقصكرة( تأىٓث
، (اٌس رَ ْٓ فَ أُ (: )اٌس رَ فْ ك)أَ ، (اؿٌ هَ يْ جَ أُ (: )اؿٍ هَ جْ )أَ  كاىت فيً ألف قبل أخر هزيدة هثل: لؾ هاككذ (.اءَ رَ هْ )حَ 
فإىً يصغر عمِ ، ٓف(طِ َٛ سَ (: )افطَ مْ )سُ  هثل:، ٓف(الِ عَ )فَ : عمِ عَ هِ إذا جُ  أها اف(.رَ ْٓ كَ سُ (: )افرَ كْ ك)سَ 
 (.608-607رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ )صٓف(. حِ يْ رَ سُ (: )افحَ رْ )سَ : ككذلؾ .(ٓفطِ يْ مَ سُ )

: ]هراعاة لبقا7) ًِ  ئٍها عمِ حالٍا[؛ أؼ: ٖىً ٓجب.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
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ا[  ٍ ال  م ى ح  ه ا ع   ٍ ائ  اًة ل ب ق  ً : ]ه ر اع  ل  َها َها َأْهَكَىْت، َكَلْك  ؛ق و  ٍِ ْٓ ًُ َِٓجُب الُهَحاَفَظُة َعَم َى  َأْؼ: ِٖ
ٚ  ُكِسَر َها  َٚ َتَقُع ِإ َِٖلَف  َف  ا َها َلِزـَ َتْغُِٓٓرٌَُها؛ ِٖ ٍُ َقْبَم

: )َها َأْهَكَىْت(؛ ِلَْٓخُرَج َها ِإَذا (2)َبْعَد الَكْسَرِة، َكُقْمَىا (1)
ى َها غُ  َهُة َقْبَل َأِلِف الت ْثِىَيِة َكالَجْهِع، َىْحَك: )ُحْبَمَياِف َكُحْبَمَياٍت(، َكاِ  َٛ َِّٓرْت ِفْ َىْحِك: )َحْهَراِكاٍت( َكَقَعِت الَع
ُركَرِة؛ ِإْجَراًء ِلمَهْهُدكَدِة ِفْ الَقْمِب َقْبَل َها ُذِكَر َهْجَرػ الَهْقُصكَرِة. ـِ الض    َهَع َعَد

غ ير  )ه ع زً  ول وف  ف ي ت ص  ـ  ي ق   ٍ ً : ]أل  ى  ل  اءٍ )و   (,أ ق و  زٍ ك س  ([)و   (,(: )ه ع ي  ي  اَِٖلُف ِفْ  ك س 
ـٍ(. َكَتْصِغُٓرٌَازً )َهعْ  ْلَحاِؽ ِبػ)ِدْرٌَ ِٙ ا ِهْف َياٍء ِزيَدْت ِل ٍَ ًِ َبَدٌؿ َقْبَل ُسُقكِط ِه َٛ ٌف ِفْ َك ٌَُك ُهَىك  ػ( َك

( )ُهَعْٓزٍ  (3)
ـ  أُِعل  ِإعْ  ا ُث ٍَ ِب َٛ ْىِق ( أُِعَْٓدِت الَياُء ِلَزَكاِؿ الُهْقَتَضِ؛ ِٚ ِزؼ  َْٖصُل )ُهَعْٓ َؿ )َهاٍض(ِبَكْسِر الز اِؼ، َكا َٛ(4) ،

ْهَزُة ِفْ )ِكَساءٍ  ٍَ (، 49/ؽ ( َبَدؿٌ َكال  ْ ا ِإْثَر َأِلٍف َزاِئَدٍة. َكَتْصِغُٓرٌَا )ُكَس ٍِ ِف ب/ ِهْف َكاٍك َأْصِمي ٍة؛ ِلَتَطرُّ
َْٖصُل )ُكَسْٓ  َِٖخَٓرُة َىْسًياَكا ( ِبَثِٛث َياَءاٍت، َفُحِذَؼ ا ّْ

ْعَراُب َعَمِ َها(5) ِ٘ ا، َكَسَيْأِتْ  ، َكُأْجِرَؼ ا ٍَ َقْبَم
 ِإيَضاُح َذِلَؾ.

  ً ل  ر ي  (6)ق و  ـِ  [(7): ]الث ال ث ة  إ ل ى آخ  َُٖكِؿ الُهْسَتْثَىاِة؛ ِلَعَد َثِة ا َٛ ًُ َٚ ُبد  ِهْف َقٍْٓد آَخَر ِفْ الث  ـَ َأى  ُعِم
ا َكَقَعْت َراِبَعًة لِ  ٍَ ٌَُك َأى  ـْ َيُكْف َراِبَعًة َبْل َخاِهَسًة، َكَها َكْسِر َها َبْعَد َياِء الت ْصِغِٓر، َك ا َلْك َل ٍَ َى  َها ُذِكَر؛ ِٖ

( فْ )َحَجَجِ(،   ْ ِج ا ُيْكَسُر َها َبْعَد َياِء الت ْصِغِٓر، َىْحَك: )ُدَحِْٓرَجٍة( ِفْ )َدْحَرَجٍة(، َك)ُحَجْٓ ٍَ َفْكَق
 َراف( ِإَذا َكاَف َعَمًها.َك)ُخَىْيِفَساء( ِفْ )ُخْىَفَساء(، َك)ُزَعْيِفَراف( ِفْ )َزْعفَ 

 : ً ل  [(8)ق و  ت اف  ب أ ل ف يّ  الت أ ى يث   ٍ ب  ًِ اْهَتَىاُع ُدُخكِؿ  ؛]اله ش  َب ًُ الش  َأْؼ: الَهْقُصكَرِة َكالَهْهُدكَدِة، َكْج
َها، َكَكْكُف الُهَؤى ِث ِفْ َىْحِك: )َسْكَراَف( ِصيَغًة ُأْخَرػ ُهَخا ٍِ ْٓ َر ِفْ َتاِء الت ْأِىِٓث َعَم ِر َكَها َأف  الُهَذك  ِلَفًة ِلْمُهَذك 

ِر َكَها أَ  ِْٓف ِبالُهَذك  ف  َىْحِك: )َهْرَضِ( َك)َحْهَراَء( َكَذِلَؾ، َكَكْكُف الز اِئَدِْٓف ِفْ َىْحِك: )َسْكَراَف( ُهْخَتص 

                                                           

 ( )إٚ(. ساقط فْ )ؾ(.1)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )قكلىا(.2)
 ( فْ )ط(: )كتصغٓر(.3)
 ( فْ )ط(: قاٍض(.4)
 (.1/133اىظر: الٓزدؼ، شرح الشافية )ج .(؛ أؼ: حذفً هىسيًّا، ٚ هىكيًّاىسًيا)( 5)
: ]الهشبٍتاف بألفْ 6) ًِ  التأىٓث[.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(333اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 7)
( )عىد التصغٓر: ٚ ُيْكَسُر َها َبْعَد الَياِء فْ اٚسـ فْ أربع صكر: اٖكلِ: ها فيً تاء تأىٓث، هثل: )ُطَمْيَحة(. 8)

ػػَراء(. الثا مػػِ(، ك)ُحَهْٓ لثػػة: اٖلػػف كالىػػكف الثاىيػػة: هػػا فيػػً ألفػػا التأىٓػػث؛ أؼ: الهقصػػكرة، كالههػػدكدة، هثػػل: )ُحَبْٓ
الهشػػػبٍتاف بػػػألفْ التأىٓػػػث، هثػػػل: )ُسػػػَكَْٓراف(. الرابعػػػة: ألػػػف أفعػػػاؿ جهًعػػػا، هثػػػل: )ُأَجْيَهػػػاؿ(. اىظػػػر: شػػػآٌف، 

 . (334 -331)ص شرح الجاربردؼ ،هجهكعة الشافية
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 ًُ َب اِف ِبالُهَؤى ِث، َكالش  ٌَُك اْٚهِتَىاُع ِهَف  الز اِئَدِْٓف ِفْ َىْحِك: )َحْهَراَء( ُهْخَتص  ًِ الت ْأِثُٓر  الِذؼ َيُفكُت ِبَفَكاِت
ـُ اْبػػِف َهػاِلػػؾٍ  َٛ ٌَُىا َكَها اْقَتَضاُي َك اِبُط  ِرِي.الت اِء، َكالض   ، َكَغْٓ

ًُ َأْهَثُل َكَها (1)َكِفْ )ُبْغَيِة الط اِلِب( ـْ َتْكِسُٓرُي َعَمِ  (2)َأى  ـْ ُيْعَم ًِ ِإْف َل ٌَُها ِفي ِفْ الَهْتِف َأف  َها 
ـْ ُيْكَسْر َها َبْعَد َياِء الت   ًِ الَهْذُككِر كػَ)ُعْثَهاَف( َك)َسْكَراَف()ُفَعاِلٓف( َل َب ؛ ِلمش  ًِ ـْ َيُقكُلكا: (3) ْصِغِٓر ِفي ـْ َل ٍُ ، َفِإى 

ْف ُكِسَر َعَمِ (5)((4))ُعَثاِهٓف(، َكَٚ )ُسَكاِريف(، َكَكػَذا )َكَرَكاف ًُ الَعَرُب، َكاِ  ـْ َكَْٓف َجَهَعْت ـْ ُيْعَم ، َكَىْحُكُي ِهه ا َل
ِْ الت ْأِىٓثِ )َفَعاِلٓف( كػَ) ا َأِلَف ٍَ ـْ ُتْشِب َِٖلَف َكالىُّكَف َل َف  ا ؛ ِٖ ًِ   .(6)ِسْرَحاَف( َك)ُسْمَطاف( ُكِسَر ِفي

     ُّْ َْٖىَدُلِس َٖ َقاَؿ ا ُرُي: "َكالَفْرُؽ َأف  الِذؼ ُتْقَمُب؛ َأْؼ: ا ا َْٓجَعُل ، َكَغْٓ ٍَ ْىِكَساِر َها َقْبَم ًِ َياًء؛ ِٚ ِلُف ِفي
ِّْ الت ْأِىِٓث، فػَ)ِسْرَحاُف( ِهْثُل: )كِ  َٚ ُتْقَمُب ُْٓجَعُل ِبَهْىِزَلِة َأِلَف ْلَحاِؽ، َكالِذؼ  ِٙ  ِل

ًِ َياَدَة ِفي ٌََذا َكَها  (7)ْرَباٍس(الزِّ
 ًِ ِه َٛ ِّْ الت ْأِىِٓث ِفْ َك ًِ َأِلَف َرْت ِب ، َكِعَباَرُة َفس  ًِ ُر ِعَباَرِت ٌِ ىّ ف  ٌَُك َظا ُرٌَُها، َكَعْف اله ص  ًِ َغْٓ ، َصر َح ِب

                                                           

 ابف الىاظـ، بغية الطالب فْ شرح غريب تصريف ابف الحاجب. (1)
 ( فْ )ط(: )هها(.2)
 .(334، هجهكعة الشافية )صاىظر: شآٌف( 3)
( )الكركاف( بالتحريؾ: طائر... قالكا: ...الحبارػ يصكً البازؼ؛ فٓتقيً بسمحً. كيقاؿ: ٌك الكركْ... كالجهع 4)

ػػك جهػػع بحػػذؼ الزكائػػد،  )ِكػػْركاٌف( بكسػػر الكػػاؼ عمػػِ غٓػػر قيػػاس، كهػػا إذا جهعػػت الكرشػػاف قمػػت كرشػػاف. ٌك
خػكاف(. ك  رؼ، الصػػحاحكػأىٍـ جهعػػكا )كػر(، هثػػل: )أخ كا   قػػد قػػالكا كػراكيف كهػػا قػالكا: )َكَراِشػػَٓف(. اىظػر: الجػػٌك

 .(6/2474)ج
( كػاف قيػاس ىحػك: )َكَرَشػاف َكَكػَرَكاف(: أف يكػكف كػػ)َظِرَباف(؛ إذ ٚ يقػػع هكقػع ىكىػً ٚـ، كهػا لػـ يقػع هكقػع ىػػكف 5)

َهَياف َكاْلَقَطػكاف(، كشػػبٍت كػػػ)الص   -أيضػاً  –)َظِرَبػاف(، ك)َسػُبعاف(، لكىػػً لهػا جػػاءت عمػِ ٌػػذا الػكزف الصػػفات 
ألفٍا بألف )سكراف( فمـ تقمب كها هر، قصدكا الفرؽ بٓىٍها، فقمبت فْ اٚسـ فقٓل: )ُكَرْيشػٓف كُكَرْيػِكيف(؛ ٖف 
ف كاىت اٖلف فكؽ الرابعة. الرضػْ، شػرح الشػافية  تشبيً الصفة بالصفة أىسب كأكلِ هف تشبيً اٚسـ بٍا كا 

 .(1/199ج)
ف الذػ ٚ ُٓجهع عمِ فعالٓف، كػ)سكراف كعثهاف(، فٓجػب فػْ ٌػذي الهسػائل بقػاء هػا بعػد يػاء ( )كهها قبل 6) َٛ َفْع

ِْ التأىٓػػث كهػػا يشػػبٍٍها فػػْ هىػػع الصػػرؼ كلمهحافظػػة عمػػِ الجهػػع،  التصػػغٓر عمػػِ فتحػػً لمخفػػة، كلبقػػاء أِلَفػػ
َمِ، كُحَهَْٓراء، كُأَجْيَهاؿ، كُأَفَْٓراس كُسَكْٓ  ا عمِ َفَعالٓف كها فتقكؿ: )ُشَجَْٓرة كُحَبْٓ َراف، كُعَثْيَهاف(؛ ٖىٍـ لـ ٓجهعٌك

ها: )ُسَرْيِحٓف كُسَمْيِطٓف(، لعػدـ هىػع الصػرؼ بزيادتٍػا،  جهعكا عميً )ِسْرَحاًىا كُسمطاًىا(، كلذا تقكؿ فْ تصغٌٓر
ها تصغًٓرا كتكسًٓرا. الحهٛكؼ، شذا العرؼ فْ فف الصرؼ  .(101)ص فمـ ٓبالكا بتغٌٓٓر

[. كتصػػػغر ( )كػػػربس(: ]7) ّْ ػػػْ فارسػػػية[، ك]الكربػػػاس[: ٓىسػػػب إليػػػً بياعػػػً، فيقػػػاؿ: َكرابيسػػػ الِكرباسػػػُة[: ثػػػكب، ٌك
ِْٓبِٓجيػػػػػة(. اىظػػػػػر: الخمٓػػػػػل، العػػػػػٓف ْمَباَجػػػػػٌة( عمػػػػػِ: )ُكَريْبِبيَسػػػػػٌة كٌَُم ٌِ ابػػػػػف سػػػػػٓدي، ك ، (5/427)ج )ِكْرَباَسػػػػػٌة(، ك)

 .(5/190الهخصص )ج
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َِٖلِف  (1)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً ا ِبا ٍَ ٍِ ٌَُك ِلْشِب ْرِؼ؛ َأْؼ: َكَىْحِكِي: ِإى َها  َذَكَرُي الَهْهُدكَدِة، َأف  الت ْأِثَٓر ِفْ َهْىِع الص 
 ُّْ ًِ (2)الر ِض َب ًِ الش  . 50/ؽ ، َكَبْعُض َأْكُج ًِ اِبَقِة َأْىَسُب ِب  أ/ الس 

 [ : ً ل  ا[(3)ق و   ٍ م ي  اف ظ ة  ع  ٛ  َْٓخَتل  َهْعَىِ الَجْهعِ ل م ه ح  َٚ َتَرػ  ؛ َأْؼ: ِلَئ ْمَتِبَس ِبَتْصِغِٓر الُهْفَرِد. َأ َفَٓ
َرْت  ـٍ( ُهَصغ َرْيِف )ُأَجْيِهٓل(، َك)ُأَىْيِعيـ(، َفَمْك ُصغِّ  -َأْيًضا –َأى َؾ َتُقكُؿ ِفْ َتْصِغِٓر )َأْجَهاٍؿ(، َك)َأْىَعا

ْلُتِبِس َفَأْبَقكا َأِلفَ  َٚ (، َك)َأْىَعاًها( َجْهَعِْٓف َكَذِلَؾ  ًٚ ا؛ ِلََٓتَحق َق  )َأْجَها ٍَ ا َهْفُتكًحا َها َقْبَم ٍَ الَجْهِع َعَمِ َحاِل
ـْ ُيْحِهِل الس   َهُة الَجْهِع َل َٛ ـْ َْٓبَق َع ِر َفَمْك َل ٌِ َف  الَجْهَع ُيْسَتْىَكُر َتْصِغُٓرُي ِفْ الظ ا اِهُع الُهَصغ ُر الَفْرُؽ؛ َكِٖ

 َعَمِ َأى ً ُهَصغ ٌر ِلمت َبآُِف.

                                                           

رؼ 3/479سٓبكيً، كتاب السٓرافْ، شرح (1)  (.1/58)ج الصحاح، ، كالجٌك
 آخػر فػْ زائػدتٓف كىػكف  ألػف كػل كلػيس )حهراء(، بألف لٍا تشبٍٓاً  ياء الزائدة الىكف  قبل التْ اٖلف تقمب لـ( 2)

 يػاء ألفػً يقمػب هػا تهٓٓػز أردت فػإذا ياء، التصغٓر فْ ألفً قمب فيهتىعَ  الههدكدة، التأىٓث بألف تشبٍاف اٚسـ
 َكَهػْرَكاف( َكَسػْمَهاف كَغَطفػاف كَسػْعداف كِعْهػراف )ُعْثهػاف ىحػك: هرتجػل عمػـ فْ كاىا إذا أىٍها فاعمـ تقمب ٚ هها

 فػٗف هعٍػا كأهػا ارتجالٍػا، فمفرضػىا قبمٍػا أها هعٍا، ٚك العمهية قبل ٚ تمحقٍها، ٚ التأىٓث تاء ٖف شابٍتاٌا،
فػػْ  (ُعْثهػػافٌ )، كأهػػا (َمْيَهاف َكُهَري ػػافعهٓػػراف َكُسػػَعَْٓداف كُغَطْيفػػاف َكُسػػ)عثيهػػاف  تقػػكؿ: ٌػػذا فعمػػِ هاىعػػة، العمهيػػة

ها ،فػػْ ىبػػت (َسػػْعَدافٌ )ك :فػػرخ الُحَبػػارػ عمػػِ هػػا قٓػػل َسْعَداف ػ)، كليسػػا أصػػمٓف لػػ(ُعَثْيِهػػٓف كُسػػَعِْٓدٓف) :فتصػػغٌٓر
، (يعقػػػكب كآزر) :كالجػػػىس، كهػػػا اتفػػػق اٖعجهػػػْ كالعربػػػْ فػػػْ ،عمهػػػٓف، بػػػل اتفػػػق العمػػػـ الهرتجػػػل (كعثهػػػاف

ككػذا إف كاىتػا فػْ صػفة  (.العػثـ)هرتجػل هػف  (عثهػاف)هىٍا، ك (ُسَعادػ)هرتجل هف السعادة ك اسـ (:َسْعَداف)كَ 
ف كاىتػا فػْ صػفة (ُسَكَْٓراف َكُجَكْيَعػاف)تشابٍاىٍا باىتفاء التاء، فتقكؿ:  (َجْكعاف كسكرافػ)ههتىعة هف التاء كَ  ، كا 

ػػَهيَ )كَ  (،اْلُعْرَياف َكالى ػػْدَهافػ)ٚ تهتىػػع هػػف التػػاء كػػ  ف لف كالىػػك شػػبٍتا بػػاٖ ،لمبطػػئ (:اْلَقَطػػكاف)كَ  ،لمشػػجاع (:افالص 
ف لحقتٍػا التػاء، فقٓػل:  ،لككىٍػا صػفات هثمػً (؛سػكراف) :بػاب فْ ف (ُعَري ػاف َكُىػَدْيَهاف كُصػَهي اف َكُقَطي ػاف)كا  ، كا 

ذ ٚ ٓجهعٍها هطمقًا، إ (سكراف) :كاىتا فْ اٚسـ الصريح غٓر العمـ فإىٍها ٚ تشبٍاف باٖلف كالىكف فْ باب
، بل اىظر ٌل اٖلف رابعة أك فكقٍا، فإف كاىت رابعػة ىظػر، فػإف كػاف (سكراف)ك (عرياىاً )الكصف كها جهع 

 ،كالحركػات كالسػكىات ،ف قبمٍػا ألػف زائػدة فػْ عػدد الحػركؼٖ ؛ا ٚسػـ آخػرياٚسـ الذؼ ٌها فْ آخري هسػاكيً 
ف لػػـ يسػػاكي كزىػػًا حقيقيًّػػا ُقِمػػَب فػػْ التصػػغٓر يػػاء شػػبًٍٓا لٍػػا بػػذلؾ اٖلػػف الػػذؼ قبػػل الػػٛـ، كذلػػؾ فػػْ ثٛثػػة ت ؛كا 

َٛف)أكزاف فقط:  َٛف، َكِفْع َٛف، َكُفْع هكقعٍا هكقػع الػٛـ  (حكهاف)، فإف ىكف (حكهاف كسمطاف كسرحافػ)، ك(َفْع
 (ٚـػ)كػػ (ِسػػْرحاف)، كهكقػػع ىػػكف (طكهػػار)ك(، زى ػػار)كَ  (،قرطػػاس) (ٚـػ)كػػ (سػػمطاف) ، كهكقػػع ىػػكف (َزْلػػزاؿ)فػػْ 
ف (زلٓزيل كقػريطيس كهفٓتػيحػ)، كػ(ُحػَكيهٓف َكُسػَمْيِطٓف َكُسػَرْيِحٓف)، فتقػكؿ: (إصباح)ك (،هفتاح)ك (،ِسْرباؿ) ، كا 

ػػػُبَعافهػػػا فػػػْ: )لػػػـ يكػػػف اٚسػػػـ الهػػػذككر هسػػػاكيًا ك َٛف)ك(، الظ ِرَبػػػاف َكالس  َٛف كُفَعػػػ َٛف كُفُعػػػ إف جػػػاءت فػػػْ  (ِفْعػػػ
بػػل  لػػٛـ، إذ ٚ يقػػع هكقػػع اٖلػػف كالىػكف فٍٓػػا ألػػف زائػػدة بعػػدٌا ٚـ،كٛهٍػـ لػػـ يشػػبً ألفٍػػا بػػاٖلف التػْ قبػػل ا

 (ُظَرْيَبػاف كُسػَبْيَعاف) :، فػٛ ىقمػب اٖلػف يػاء، ىحػك(سػكراف) :ُتَشب ً اٖلف كالىػكف فٍٓػا بػاٖلف كالىػكف فػْ بػاب
 (.1/196الحاجب )ج ابف شافية شرح اٖستراباذؼ، (...الرضَْظْرباف كَسُبعاف)فْ تصغٓر 

عىػػد التصػػغٓر: ٚ ُيْكَسػػُر َهػػا َبْعػػَد الَيػػاِء فػػْ اٚسػػـ فػػْ أربػػع صػػكر: ... الرابعػػة: ألػػف أفعػػاؿ جهًعػػا، هثػػل: ( )3)
 . (334)ص شرح الجاربردؼ ،)ُأَجْيَهاؿ(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية
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  ً ل  ًعا[(1): ]ق و  ه  : ج   ً ل  و  ق يّ د  ب ق  ْ   (2)َتِبعَ  و  ٌََذا الت ْقِِٓٓد الَجُزكل َمْكِبٓفُ (3)ِفْ  ، َكَقاَؿ (4)، َكَقْد َأْىَكَرُي الش 
 ٌَ ًِ َف  سػِػٓػػَبػػَكيػْػ ُرٌَا َقْبَل َأْف  (5)َذا َخَطٌأ؛ ِٖ ـَ َرُجٍل، ُقْمَت: )ُأَفْيَعاٍؿ( َكَها ُتَصغِّ ( اْس ًٚ َقاَؿ: ِإَذا َصغ ْرَت )َأْفَعا

ـِ َعَمِ َها ِفْ َبعْ (6)َيُككَف اْسًها ِؽ َهَشِ اْبػػُف َهػالػِػٍؾ، َبْل َصر َح ِبالت ْعِهي َٛ ْط ِ٘ ِض ُىَسِخ ، َكَعَمِ ا
ػػػٓػػِل( ٍِ َف  الُهْفَرَد َٚ (7))الػػت ْسػػػ ؛ ِٖ ًِ َْ ِب َْ ُىْسَخٌة )إلٍٓا الرقْ( َفَقاَؿ َجْهًعا َأْك ُهْفرًدا؛ َأْؼ: ِبَأْف ُسهِّ ، َكٌِ

                                                           

: َجْهًعا؛1) ًِ َد ِبَقْكِل احتراًزا عها ليس بجهػع ىحػك:  ( كالرابعة: ألف أفعاؿ جهًعا، ىحك: أجيهاؿ؛ لمهحافظة عمٍٓا َكُقِّٓ
 .(334)ص شرح الجاربردؼ ،أعشار؛ فإف تصغٓري: أعيشٓر. شآٌف، هجهكعة الشافية

 (.228الىحك )ص فْ الجزكلية الهقدهة الجزكلْ، (2)
ٌػ( عيسِ بف عبد العزيز بف ٓممبخت الجزكلْ البربرؼ الهراكشْ، أبػك هكسػِ: 607( ابف ٓممبخت الجزكلْ)ت3)

ـ الشػػػمكبٓف)تهػػػف عمهػػػاء العر  ٍُ ًُ اْلَعَربي ػػػة جَهاَعػػػة ِهػػػْى ٌػػػػ(، َكاْبػػػف 645بيػػػة. تصػػػدر لٙقػػػراء بالهريػػػة، َكأخػػػذ َعىػػػ
ٌػ(، ككلْ خطابة هراكش، كتكفْ فٍٓا. هف كتبػً: )الجزكليػة( رسػالة فػْ الىحػك، ك)شػرح أصػكؿ 628هعط)ت

ٌػػػ( 392جىػػْ)ت ابػػف السػػراج(، ك)شػػرح قصػػٓدة باىػػت سػػعاد(، ك)اٖهػػالْ( فػػْ الىحػػك، ك)هختصػػر شػػرح ابػػف
 –ٌػػػ(. قػػاؿ ابػػف خمكػػاف: كالُجُزكلػػْ، بضػػـ الجػػيـ كالػػزاؼ، ىسػػبة إلػػِ )جزكلػػة(، كيقػػاؿ 354لػػدٓكاف الهتىبػػْ)ت

ـ -أيًضػػا  ٛ ـ، َكُسػػُككف الػػ  ٛ َمْمَبْخػػت، ِبَفػػْتح اْلَيػػاء آخػػر اْلُحػػُركؼ َكالػػ ػػْ بطػػف هػػف البربػػر، َٓ : )كزكلػػة( بالكػػاؼ، ٌك
ٌُػَك اْسػـ بربػرؼ َهْعَىػاُي ُذك الث اِىَية َكفػتح اْلَبػاء اْلُهَكحػ ػا؛ َك ٍَ ٌَا تَػاء هثىػاة هػف َفْكق َدة، َكُسػُككف اْلَخػاء اْلُهْعَجَهػة، َكبعػد

، كالزركمػػْ، (2/236)ج ، كالسػػٓكطْ، بغيػػة الكعػػاة(488/ 3اْلَحػػع. اىظػػر: ابػػف خمكػػاف، كفيػػات اٖعيػػاف )ج
 .(5/104)ج اٖعٛـ

ُمكبٓف4) ّْ أك الش  َمكبٓى هر بف هحه د بف عهػر اٖزدّؼ، أبػك عمػْ: ِهػْف كبػار العمهػاء بػالى حك ٌك ع ٌػ(645)ت( الش 
ىها ٌك الشػمكبٓف غٓػر هىسػكب، كذلػؾ لقػب عميػً"، هػف كتبػً:  كالمُّغة، كعف أبْ حياف: " ٚ يقاؿ الشمكبٓىْ، كا 

كتػاب )القكاىٓف( فْ عمـ العربية، كهختصري )التكطئة(، ك)شرح الهقدهة الجزكلية( فػْ الىحػك، ك)حػكاٍش عمػِ 
، (3/451. اىظػر: ابػف خمكػاف، كفيػات اٖعيػاف )جمِ كتػاب سػِػٓػػَبػػَكيػْػػً( ىحػكالهفصل لمزهخشرؼ( ك)تعمٓق ع

، كالزركمػػػػْ، (1428ك 1800ك ،508)ص خميفػػػػة، كشػػػف الظىػػػػكف ك ، (2/224)ج كالسػػػٓكطْ، بغيػػػػة الكعػػػاة
 .(5/62)ج اٖعٛـ

 (.3/496الكتاب )ج سٓبكيً (5)
 .(3/496)ج ( اىظر: سٓبكيً، الكتاب6)
ٌػػػ( تكضػػيح الهقاصػػػد 749( ككػػأف كػػٛـ ابػػػف جهاعػػة فػػْ ٌػػػذا الهكضػػع هىقػػكؿ برهتػػػً هػػف كتػػاب الهػػػرادؼ)ت7)

مً: كذلؾ فْ تىبيً ذكري الهػرادؼ: فػْ قكلػً: )أطمػق الىػاظـ  كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ، فالعمـ رحـ بٓف ٌأ
(، كلـ يقٓدي بػأف يكػكف جهًعػا، فشػهل الهفػرد، كفػْ بعػ ًٚ ض ىسػخ )التسػٍٓل(: "أك ألػف )أفعػاؿ( جهًعػا أك )أفعا

هفرًدا"؛ فهثاؿ الجهع ها ذكر، كأه ا الهفرد فٛ ٓتصكر تهثٓمً عمِ قكؿ اٖكثريف، إٚ  ها سػهْ بػً هػف الجهػع؛ 
( اسػػـ رجػػل قمػػت: )أفيعػػاؿ( كهػػا  ًٚ ( عىػػدٌـ لػػـ ٓثبػػت فػػْ الهفػػردات. قػػاؿ سػػٓبكيً: إذا حقػػرت )أفعػػا ًٚ ٖف )أفعػػا

ا قبل أ ف تككف اسًها، فتحقٓر )أفعػاؿ( كتحقٓػر )عطشػاف(، فرقػكا بٓىٍػا كبػٓف )أفعػاؿ(؛ ٖىػً ٚ يكػكف إٚ  تحقٌر
( فػػْ الهفػػردات، كجعػػل هىػػً  ًٚ كاحػػًدا، ٚك يكػػكف )أفعػػاؿ( إٚ  جهًعػػا. اىتٍػػِ. كقػػد أثبػػت بعػػض الىحػػكيٓف )أفعػػا

ػػػك عىػػػد اٖكثػػػري = كتصػػػغٓري الهفػػػرد بػػػالجهع ف هػػػف كصػػػفقػػػكلٍـ: )ُبْرَهػػػَة أعشػػػار، كثػػػكب أخػػػٛؽ كأسػػػهاؿ(، ٌك
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 ًُ ُر َتْهِثُٓم َُٓتَصك 
َْٖكَثِريفَ  (1) ـْ َتْثُبْت ِفْ  َعَمِ َقْكِؿ ا ـْ َل ٌُ ( ِعْىَد ًٚ َف  )َأْفَعا ًِ ِهَف الَجْهِع؛ ِٖ َْ ِب ٚ  ِبَها ُسهِّ ِإ
ـْ ِهَف الَكْصِف ِبالَجْهِع، َقاَؿ الػػُهػػَراِدؼُّ  (2)(ُبْرَهة أَْعَشار)الُهْفَرَداِت، ك ٌُ ٌؽ َكَأْسَهاٌؿ( ِعْىَد َٛ : ِفإْف َك)َثْكٌب َأْخ

ْل ُيَصغ ُر َعَمِ )ُأَفْيَعاٍؿ( َأْك )ُأَفْيِعٍٓل(؟ ُقْمُت:  (3)ُقْمَت: إذا فرعىا ٍَ ًُ ِهَف الُهْفَرَداِت، َف ٌَِب َهْف َأْثَبَت َعَمِ َهْذ
ػػػٓػػِل( ٍِ ًُ ِفْ )الػػت ْسػػػ ـِ، َكُقْكُل ِؽ الى اِظ َٛ ًُ ُيَصغ ُر َعَمِ )ُأَفْيَعاٍؿ(،  (5): َجْهًعا َكُهْفرًدا(4)ُهْقَتَضِ ِإْط ِإى 

                                                                                                                                                                     

)أفيعاؿ( كها سبق. فإف قمػت: إذا فرعىػا عمػِ هػذٌب هػف أثبتػً فػْ الهفػردات، فٍػل يصػغر عمػِ أفيعػاؿ أك =
عمػِ أفيعٓػل؟ قمػت: هقتضػِ إطػٛؽ الىػاظـ كقكلػً فػْ )التسػٍٓل(: جهًعػا أك هفػرًدا أىػً يصػغر عمػِ )أفيعػاؿ( 

ٌػػػ(، كابػػف 607عػػاؿ( جهًعػػا" كػػأبْ هكسػػِ )الجزكلػػْ)تبػػالفتح. كهقتضػػِ قػػكؿ هػػف قػػاؿ هػػف الىحػػكيٓف: "أك )أف
الحاجػػب: إىػػً يصػػغر عمػػِ )أفيعٓػػل( بالكسػػر. كقػػاؿ بعػػض شػػراح تصػػريف ابػػف الحاجػػب: قٓػػد بقكلػػً: )جهًعػػا( 
احتػػراًزا عهػػا لػػيس بجهػػع ىحػػك: )أعشػػار(، فػػإف تصػػغٓري )أعيشػػٓر(. اىتٍػػِ. كقػػاؿ الشػػارح: "أك ألػػف )أفعػػاؿ( 

ق(". اىتٍػِ. فقٓػد. كحهػل كػٛـ الىػاظـ عمػِ التقٓٓػد، ككأىػً جعػل )سػبق( قٓػًدا جهًعا، كعمِ ٌذا ىبً بقكلً )سػب
ػػك الجهػػع، أهػػا تقٓٓػػدي فتتبػػع فيػػً أبػػا هكسػػِ كهػػف  لػػػ)أفعاؿ(؛ أؼ: ألػػف )أفعػػاؿ( السػػابق فػػْ بػػاب التكسػػٓر، ٌك

 ٌػػػ(: ٌػػذا خطػػأ؛ ٖف سػػٓبكيً قػػاؿ: إذا607كافقػػً. كقػػاؿ الشػػمكبٓف: هشػػًٓرا إلػػِ قػػكؿ أبػػْ هكسػػِ الجزكلػػْ)ت
ا قبل أف تككف اسًها، كأها حهل كٛـ الىاظـ عمِ التقٓٓػد،  ( اسـ رجل قمت: )أفيعاؿ( كها تحقٌر ًٚ حقرت )أفعا
ًٚ هػف )أفعػاؿ( فيكػكف هقٓػًدا بػً، بػل ٌػك صػمة هػا، كهػدة هفعػكؿ لسػبق  فٛ يستقيـ؛ ٖف قكلً: )سبق( ليس حا

ف الىػػاظـ أطمػػق فػػْ غٓػػر ٌػػذا الكتػػاب، بػػل فػػإ -أيًضػػا -تقػػدـ عميػػً، كالتقػػدٓر: كػػذلؾ هػػا سػػبق هػػدة )أفعػػاؿ(، ك
الهػػػرادؼ، تكضػػػيح اىظػػػر: صػػػرح بػػػالتعهيـ فػػػْ بعػػػض ىسػػػخ التسػػػٍٓل. فعمػػػِ ٌػػػذا يحهػػػل كٛهػػػً. كهللا أعمػػػـ. 

 .(3/1426)ج الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ
 .(335اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
أشػػػعار(. كالصػػػكاب: )كُبْرَهػػػػة أَْعَشػػػار(، كهػػػا فػػػْ شػػػػرح  ( فػػػْ )ؾ(، ك)ـ(: ٓرهػػػد أعشػػػار، كفػػػػْ )ط(: )كبرهػػػة2)

الشافية: كالىسب فْ )أفعاؿ(؛ لمغمبة، كلهشابٍة لفع )َأفعاؿ( لمهفرد، حتِ قػاؿ سػٓبكيً: ِإف لفظػً هفػرد، كلقػكة 
شبًٍ بالهفرد كثر كصف الهفرد بػً ىحػك: )ُبْرَهػة أَْعَشػار(، ك)ثػكب أسػهاؿ(، ك)ىطفػة أهشػاج(. )الُبْرَهػة(: قػدر 

ف حجارة، كيقاؿ: )ُبْرَهُة أعشار، كَقْدُر أَْعَشار، كقدح أعشار(، إذا كاىت عظيهة ٚ يحهمٍا إٚ عشرة، كقٓل: ه
إذا كاىت هكسرة عمِ عشر قطع. كيقاؿ: )ثكب أسهاؿ(، كيقاؿ: )ثكب أخػٛؽ، إذا كػاف قػد صػار هزًقػا. قػاؿ 

 الراجز: 
 جاء الشتاء كقهيصْ أخٛؽ

اء الصافْ، َقل  أك َكُثَر، ك)أهشاج(: هختمطة بهاء الهرأة كدهٍا. الرضْ، شرح اله -بالضـ  -ك)الىطفة(:  
 .(2/79الشافية )ص

 ( فْ )ط(: )َأَذاِفرعىا(. 3)
 (.1/59التسٍٓل )ج شرح ابف هالؾ، (4)
 ( فْ )ؾ(: )أك هفرًدا(. 5)
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  ْ ًُ ُيَصغ ر َعَمِ  الَحػػاِجػػبِ  ، َكاْبفَ (1)َكُهْقَتَضِ َهْف َقٓ َد ِبالَجْهِع َكأِبْ ُهكَسِ؛ َيْعِىْ الَجُزكِل َأى 
 .(2))ُأَفْيِعٍٓل(

] ي  ب اع  ث ي  و الر  غ ر  إ ال  الث ال  ً : ]ي ع ى ي ال  ي ص  ل  ق و 
ـِ  ، ِباْىِتَفاِء الت ْصِغِٓر ِهفَ (4)َأَخَذ الُحْكـَ  (3) الُحْك

ٌَُك ِزَياَدُة الَياِء، َكِبَىْحكِ ِباْىِتفَ  ، َك ًِ ِزِه َٚ اِرحُ  :اِء  ِريفُ  َها َشَرَح الش  ب/ َفَقاَؿ: 50/ؽ -َأْيًضا -، (5)َشَرَح الش 
ـُ(َأْؼ: كَ  َٚ َُٓزاُد الُهَصغ ُر َعَمِ َأْرَبَعِة ُأُصكٍؿ، َكَكَذا َفَعَل )الى ظ ا

(6)
  . ـَ ُُٖصكِؿ، َبْل َعه  ـْ ُيَقٓ ْد ِبا ًُ َل َر َأى  َغْٓ

ًُ: َكَٚ ُُٓزاُد َحْرؼُ  َكِعَباَرُت
ِة ال (7) ر اِبَعِة إْف َكاَىْت الُهَصغ ِر َبْعَد َياِء الت ْصِغِٓر، َكالَياِء الَحاِصَمِة َعِف الَهد 

َياَدةِ  ـِ الزِّ َْٖرَبِع، َفَكَذِلَؾ الِذؼ ُقْمَىا ِهْف َعَد َكِر ا ٌة ِفْ َغِْٓر الصِّ ِرٌَا؛ َأْؼ: ِفْ  (8)ٌَُىاَؾ َهد  ـْ ِِٓجْئ ِفْ َغْٓ َل
َثٌة. َٛ ٚ  َأْهِثَمٌة َث َْٖرَبِع ِإ َكِر ا  َغِْٓر الصِّ

[ : ً ل  : ال  ت ز  (9)ق و  ق يل : أ ي  ت ث ى اة [و  ر  اله س  و  ًِ ِصَكُر  اد  الصّ  ِر الَهْتِف، َكَعَمْي ٌِ ٌََذا َأْقَرُب ِإَلِ َظا
الَْٓزِدؼِّ 
َؿ َأْقَرُب َهْعًىِ (10)  َٖك   .  (11)َلِكف  ا

ت ث ى اة   ر  اله س  و  ر  الصّ  ً : ]ف ي غ ي  ل  ق و 
َْٖكَلِ َأْف َيُقكَؿ ٌَذَ  [(12) ا ُهْقَتَضِ الَهْتِف، َكَكاَف ا

ًُ، َأْك َألِ الُهَصىِّفُ  ًِ َتاُء َتْأِىٍٓث َأْك َأِلُف َثِة َها ِفي َٛ َْٖهِثَمِة الث  ِر )َأْفَعاٍؿ(؛ ِإْذ َٚ َْٓخُرُج َعِف ا ؛ ٌف َكُىكفٌ : ِفْ َغْٓ
ٍل(. َكُرُجكُع، َىْحَك: )ُخَىْيفَ  َراَف( ِإَلِ )ُفَعْٓ َراَء(، َك)ُسَكْٓ َمِ(، َك)ُحَهْٓ َساَء(، ِلُرُجكِع َىْحِك: )ُطَمْيَحَة(، َك)ُحَبْٓ

                                                           

 (.228الىحك )ص فْ الجزكلية الجزكلْ، الهقدهة (1)
 . (3/1427)ج الهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ،الهرادؼ، تكضيح الهقاصد ك  (2)
ػػػقَ عُ ك) ،(عٌ يْ بَ )ُسػػػ :ثالثػػػة كتػػػزاد يػػػاء كفػػػتح الثػػػاىْ، ضػػػـ اٖكؿ،ب (:لٍ ْقػػػعَ ك) ،(عبْ )َسػػػهػػػف:  الثٛثػػػْ تصػػػغٓر (3)  (.لٌ ْٓ

كسػػػر هػػػا بعػػػد ، ك زيػػػادة يػػػاء ثالثػػػةك  كفػػػتح الثػػػاىْ، ضػػػـ اٖكؿ،ب (رٍ َفػػػيْ عَ )جُ  (:رٍ َفػػػعْ )جَ  :هػػػف تصػػػغٓر الربػػػاعْك 
ذاك  (.ؽٌ رِ ْٓ َشػػهُ (: )ؽٌ رِ ْشػ)هَ ، ك(ـٌ رِ ْٓ َصػػحُ ـ(: )رِ ْصػ)حِ كالياء. ، التصػػغٓر( ياءػ)أدغػـ بػػ َهػػدٍّ  يػاءُ  خػػرأقبػل  اكػاف هػػ ا 
ذا كاف حرؼَ  (،غٌ يِّ مَ )بُ : (يغٍ مِ )بَ هثل:  : (ابٍ تَػ)كِ ، هثػل: التصػغٓر )ياء(ػكأدغػـ بػ، اءً َيػ بَ ِمػقُ  (فٍ لِ )أَ  أك، ()كاكٍ  دٍّ هَ  كا 

  (.66(. رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ )صحٌ يِّ بَ ُص (: )كحٍ بُ ك)َص  (،بٌ ِّٓ تَ )كُ 
 . (( فْ )ـ(: )الهحتكـ4)
 (.1/324ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (5)
 (.1/92جٌػ( الىيسابكرؼ. كفْ )ـ(: )الىاظـ(. الىظاـ، شرح الشافية ) 850( الىظاـ)ت6)
 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )ُحُركُؼ(. 7)
 .(336)صاىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية ( 8)
( عمِ اٖربع الهذككرة فيها يأتْ: )عىد التصػغٓر: ٚ ُيْكَسػُر َهػا َبْعػَد الَيػاِء فػْ اٚسػـ فػْ أربػع صػكر: اٖكلػِ: 9)

مػِ(،  ها فيػً تػاء تأىٓػث، هثػل: )ُطَمْيَحػة(. الثاىيػة: هػا فيػً ألفػا التأىٓػث؛ أؼ: الهقصػكرة، كالههػدكدة، هثػل: )ُحَبْٓ
كالىكف الهشبٍتاف بألفْ التأىٓث، هثل: )ُسَكَْٓراف(. الرابعة: ألف أفعاؿ جهًعا، هثل: ك)ُحَهَْٓراء(. الثالثة: اٖلف 

 . (336)ص شرح الجاربردؼ ،)ُأَجْيَهاؿ(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية
 . (1/146اىظر: الٓزدؼ، شرح الشافية )ج( 10)
ًِ ِصَكُر الَٓزْ 11) ِر الَهْتِف، َكَعَمْي ٌِ ٌََذا َأْقَرُب ِإَلِ َظا َؿ َأْقَرُب َهْعًىِ(. ساقط فْ )ـ(. ( ) َٖك   ِدؼِّ َلِكف  ا
َكُر الُهْسَتْثَىاُة[. 12) ًُ:]َكِقَٓل: َأْؼ: َٚ ُتَزاُد الصِّ  ( فْ )ـ(: َقْكُل
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ُّْ  (1)َك)ُزَعْيَفَراف( ِإَلِ )ُفَعْيِعٍل( َٓراِف َثِة َأْهِثَمٍة َلْك  : "َها َذَكَرُي سػِػٓػػَبػػَكيػْػً(2)َقاَؿ السِّ َٛ ِهْف َأف  الت ْصِغَٓر َعَمِ َث
ٌَُك )ُأَفْيَعاٍؿ( ًِ َراِبًعا، َك َثِة الِتْ  (3)ُضـ  ِإَلْي َٛ ُركٌَا ِهَف الث  َمِ( َفَصد  ُء( َك)ُفَعْٓ َٛ ُف( َك)ُفَعْي َٛ َلَشِهَل. َكَأه ا )ُفَعْي

ى هَ  ِ. (4)ا الى ْقُض بػِ)ُأَفْيَعاٍؿ(َذَكَرٌَا، َكاِ  ٍَ  َفَقْط". اْىَت

يل[ ع  ع ل وف ع ي  ً : ]ف ع ي ل وف ع ي  ل  َثُة ِهْف َكْضِع الَخِمٓػػلِ  (5)ق و  َٛ َْٖكَزاُف الث  ًُ: ٌَِذِي ا ًُ ِقَٓل َل ، ُْٓرَكػ َأى 
ـَ َبَىَْٓت  َْٖهِثَمِة؟ َفَقاَؿ: َكَجْدُت ُهَعاَهَمَة الى اِس َعَمِ ِفْمسٍ ِل ٌَِذِي ا ـٍ َكِدَٓىارٍ  الت ْصِغَٓر َعَمِ   .(6)َكِدْرٌَ

   ً ل  [(7)ق و  ع يف  يّ  ض  غ ير  الخ ه اس  ت ص  ًُ َثِقٓلٌ  ؛: ]و  َى  ًٛ  (9)، َكِبالت ْصِغِٓر َْٓزَدادُ (8)َأْؼ: ِٖ ِثَق
ْقِتَضاِء َتْصِغٓ ًُ.َكِٚ ْ  ِهْى  ِرِي ُحِذَؼ َحْرٌؼ َأْصِم

   ً ل  [(10)ق و  اه س  ذ ؼ  الخ  د  أ ف  ي ح  و  ٌ و  األ ج  ٌ ا: و  د  ُّْ  : ]أ ح  : "َقِد اْخُتِمَف ِفْ َقاَؿ الُهكِصِم
 ًِ ـَ َٚ ََٓزاُؿ 51/ؽ ُٓكِجبُ  (11الَهْحُذكِؼ؛ َفسػِػٓػػَبػػَكيػْػ َف  اْٚس ًِ َحَصَمْت؛ ِكِٖ َياَدَة ِب َف  الزِّ َِٖخِٓر؛ ِٖ أ/ َحْذَؼ ا

ًُ َطْرؼٌ  َى  ى َها ُيْحَذُؼ َها اْرُتِدَع ِعْىَدُي، ِكِٖ ـ  َْٓرَتِدُع، َكاِ  كَلٍة َحت ِ َْٓبُمَغ الَخاِهَس، ُث ٍُ ِفْ ُس
ٌَُك َأْكَلِ (12) ، َك

ِ. ِبال ٍَ  ت ْغِِٓٓر". اْىَت

َليْ  ًِ ِلمت ْصِغِٓر َحت ِ َْٓبُمَغ الَخاِهَس، َكاِ  كَلٍة ِعْىَد ِبَىاِئ ٍُ َٚ َُٓزاُؿ ِفْ ُس ـَ  ًِ َْٓرِجُع َكَلَعل  الُهَراَد َأف  اْٚس
 ًِ ًُ َأف  سػِػٓػػَبػػَكيػْػ ُح ًَ َحَصَمْت(، َكُيَكضِّ َياَدَة ِب َف  الزِّ ِٖ( : ًِ ًُ  -َقاَؿ َقْبُل:  (13) َهْعَىِ َقْكِل ى َها -َها َىصُّ : "َكاِ 

                                                           

  ( فْ )ـ(: )فعٓل(. 1)
  (.4/165سٓبكيً )ج كتاب شرح السٓرافْ،( 2)
 ( فْ )ـ(: )افتعاؿ(. 3)
 ( فْ )ـ(: )افتعاؿ(. 4)
: هف اء(َص فِ يْ رَ ك)قُ  ،(ةمَ ظَ ىْ )حَ :هف( ةمَ ظِ يْ ىَ حُ ) بعد الياء هثل: الرباعْ بكسر ها كهايصغر: خهاسْ:لاتصغٓر  (5)
ذا كاف الخهاسْ قبل آخري ألف ليست لمتأىٓث،ك  اف(.رَ فَ عْ زَ ) :هف( افرَ فَ يْ عَ ك)زُ ، اء(َص فُ رْ )قُ   ،(فعٛف)كليست ألف  ا 

، ٓر(فِ يْ َص عُ ر(: )ك فُ ْص )عُ ، كيح(سِ يْ هَ تُ (: )احسَ هْ ها فْ )تِ كاك فإف حرؼ العمة يقمب ياء ك ياء أك يأك قبل آخر 
 (.609-608رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ )ص. د(ٓمِ ْٓ قَ (: )أُ ٓدمِ قْ ك)إِ 
 .(446، ك416 -3/415)ج ( اىظر: سٓبكيً، الكتاب6)
 .(337اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 7)
 ( فْ )ـ(: )ٚ يقبل(.  8)
 . (َُٓزاد) ( فْ )ط(:9)
 .(338اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 10)
  (.4/167سٓبكيً )ج كتاب السٓرافْ، شرح( 11)
 ( فْ )ـ(: )ظرؼ(.  12)
 . (3/448)ج ( اىظر: سٓبكيً، الكتاب13)
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َف  الت ْحِقَٓر َيْسَمـُ  ـِ ِٖ َْٖرَبَعِة".  (1)ُيْحَذُؼ آِخُر اْٚس ، َكَيُككُف َعَمِ ِهَثاِؿ َها ُيَحقُِّركَف ِهَف ا ًِ َْ ِإَلْي ٍِ َحت ِ َْٓىَت
.ِ ٍَ   اْىَت

ؼ ِإَلِ َأْف َيُككَف َعُجُز الَكِمَهِة َأْكثَ  ْبَقاَء َُٓؤدِّ ِ٘ َف  ا ْبَقاِء؛ ِٖ ِ٘ ى َها َكاَف الَحْذُؼ َأْجَكَد ِهَف ا ِهْف  (2)رَ َكاِ 
؟ َكَله ا َتَعذ َر ِفْ ال ِّْ َباِع َٚ َتَرػ َأف  الَياَء َكَقَعْت ِفْ َكَسِط الرُّ ْدُر َأْقَكػ. َأ ا َصْدِرٌَا، َكالص  ٍَ ِّْ ُكُقكُع ثُِّٛث

ْدِر. َْٖكَفَر ِفْ الص   َكَذِلَؾ َجَعُمكا ا

ٍش( ر  ه  ح  ير  )ج  غ  اؿ  ف ي ت ص  ً : ]في ق  ل  ق و 
ٍؽ([ (3) ز  ي  )ف ر  ر ش( و  ي  ح  ٍؽ(: )ج  د  ز  )ف ر  ًُ  و  ٌََذا َها َقاَل

َهْخَشِرؼُّ  ًُ (4)الز  ىّ ف  ، َكَتِبَع ُّْ  اله ص  ُّْ َكالُهكِصِم َْٖىَدُلِس ُرٌَُها، َكَقاَؿ ا ًٛ َعْف َأبِ  (5)، َكَغْٓ ًِ (6) ْ الَبَقاءِ َىْق الِذؼ َعَمْي

                                                           

 ( فْ )ـ(: )هسمـ(.  1)
 ( فْ )ـ(: )أكسع(.  2)
ْ اٖفعِ العظيهة. 3) َْ  َهَر،عُ  َحِدٓثِ  َكِفْ( )َجْحَهِرش( فْ الصفة، ٌك ًُ  ّللا   َرِضػ ػْ: َعْىػ  ٌُػكَ  ؛(ُجَحيِهػر) اهػرأَة ِإىِّ

َْ  اْلَخػػاِهسِ  اْلَحػػْرؼِ  بِإسػػقاط (،َجْحَهػػِرش) َتْصػػِغٓرُ  ػػ ، (230)ص اىظػػر: الفارسػػْ، التكهمػػة .اْلَكِبٓػػَرةُ  اْلَعُجػػكزُ  َكٌِ
 ربالعػػ لسػػافكابػػف هىظػػكر، ، (1/49ج) الشػػافية، كالرضػػْ، شػػرح (29)ص كابػػف جىػػْ، التصػػريف الهمػػككْ

ُْٖشُهكىْ، شرح اٖشهكىْ عمِ ألفية ابف هالؾ، (272/ 6ج)  .(4/249)ج كا
، الهفصل فْ صىعة ا٘عراب (4) َهْخَشِرؼُّ  .(253)ص الز 
 ( اٖىدلسْ، الهحصل فْ شرح الهفصل.5)
 ٌػػ(، ا٘هػاـ العٛهػة661 -ٌػػ 571( تبٓف أف الهقصكد باٖىدلسْ ٌك )القاسـ بف أحهد بف الهكفق بف جعفػر)6)

ذك الفىػػكف، عمػػـ الػػدٓف أبػػك دمحم الهرسػػْ المػػكرقْ الهقػػرغ الىحػػكؼ، كهػػىٍـ هػػف سػػهاي: أبػػك القاسػػـ دمحم، كاٖكؿ 
ٌػػ(. كيؤكػد ذلػؾ قػكؿ ابػف 661أصح. صاحب: )الهحصل فػْ شػرح الهفصػل(، لمىحػكؼ المػكرقْ اٖىدلسػْ)ت

، َكَأَشػارَ  ُّْ َْٖىَدُلِسػ ػِل(. كاٖىدلسػْ ٌػذا:  جهاعة فْ حاشٓتً ٌذي فْ باب الىسػب: َكَعم ػَل ا ًِ ِفػْ )َشػْرِح الُهَفص  ِإَلْيػ
َقَرَأ اْلُقْرآف كالىحك عمِ أبْ اْلَبَقاء العكبرؼ ببغداد؛ فقد اجتهع بأبْ البقاء الّىحكّؼ، كطبقتً. ككػذلؾ فػْ حاشػية 

ًٛ عػػف أبػػْ البقػػاء". العكبػػرؼ)ت ُّْ ىقػػ هللا  ٌػػػ(: عبػػد هللا بػػف الحسػػٓف بػػف عبػػد616ابػػف جهاعػػة: "كقػػاؿ اٖىدلسػػ
ٓف: عالـ باٖدب كالمغة كالفػرائض كالحسػاب. أصػمً هػف عكبػرا )بمٓػدة  العكبرؼ البغدادؼ، أبك البقاء، هحبُّ الدِّ
عمِ دجمة( كهكلدي ككفاتً ببغداد. أصٓب فػْ صػباي بالجػدرؼ، فعهػْ. ككاىػت طريقتػً فػْ التػألٓف أف يطمػب 

ا عميً بعػض تٛهٓػذي، ثػ ـ يهمػْ هػف آرائػً كتهحيصػً كهػا عمػق فػْ ها صىف هف الكتب فْ الهكضكع. فيقرٌأ
ذٌىػػً. هػػف كتبػػً: )شػػرح دٓػػكاف الهتىبػػْ(، ك)المبػػاب فػػْ عمػػل البىػػاء كا٘عػػراب(، ك)شػػرح المهػػع ٚبػػف جىػػْ(، 

 كالقراآت فْ جهيع القرآف(،ك)التبياف فْ إعراب القرآف(، كيسهِ )إهٛء ها هف بً الرحهف هف كجكي ا٘عراب 
ب إصػػػٛح الهىطػػػق(، كاسػػػهً )الهشػػػكؼ فػػػْ ترتٓػػػب ا٘صػػػٛح( ٚبػػػف ك)الترصػػػٓف فػػػْ الترصػػػٓف(، ك)ترتٓػػػ

السػػػكٓت عمػػػِ حػػػركؼ الهعجػػػـ، ك)إعػػػراب الحػػػدٓث( عمػػػِ حػػػركؼ الهعجػػػـ، ك)الهحصػػػل فػػػْ شػػػرح الهفصػػػل 
 =لمزهخشػػرؼ(، ك)التمقػػٓف( فػػْ الىحػػك، ك)شػػرح الهقاهػػات الحريريػػة(، ك)الهػػكجز فػػْ إيضػػاح الشػػعر الهمغػػز(،
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ًُ، َكَعم ُمكُي ِبَأف   (1)الُعَمَهاُء َأف  )َفَرْزَدًقا( ُزكا َعْكَس ٌَُك الِقَياُس، َكَقْد َجك  اِؿ، َك ْبَقاُء الد  ًِ َحْذُؼ الَقاِؼ َكاِ  َُٓجكُز ِفي
ًُ الت اءَ ال اَؿ ُتْشِب ـْ ِفيَها َعِمْهَىاُي َبْعَد الَبْحِث (2)د  ٍُ َى َؼ َبْٓ َٛ َٛ ِخ َياَدِة. َكَأه ا )َجَحْهَرٌش( َف َْ ِهْف ُحُركِؼ الزِّ ، َكٌِ

َْ هُ 
ٌِ َف  الر اَء الِتْ  ُٓف؛ ِٖ ٚ  الشِّ َٚ ُيْحَذُؼ ِإ  ًُ ، َكَتَتبُِّع الَهَظافِّ َأى  ًِ ّـِ َعَمْي َٚ ُتْحَذُؼ؛ ِإْذ الت ا َجاِكَرُة الط َرِؼ 

َهْخَشِرؼُّ  ًُ الز  َياَدِة، َكالِذؼ َقاَل ـ  َقاَؿ:  َلْيَسْت ِهْف ُحُركِؼ الزِّ ا َسَهاًعا َكِقَياًسا، ُث ـِ َبِعٌٓد ِجدًّ ِهْف َحْذِؼ الِهي
ـَ /ؽ "َكالِذؼ َْٓبُعدُ  ًُ: )ِإف  الِهي َها الر اُء َفَجاَكَرُي الَحْذُؼ ِهَف الط َرِؼ ِإَلِ 51َقْكُل ٍُ َى َٚ َتِمْ الط ْرَؼ، َبْل َبْٓ ب/ 

ِ. َكِفْ )َشْرِح المَُّبِاِب( ٍَ َْٖشَياِء". اْىَت الَكَسِط َأْبَعِد ا
(3) .ًُ ْرِح ِفْ الَجْهِع َها َُٓكاِفُق  َىْحُكُي، َكَسَيْأِتْ ِفْ الش 

   ً ل  ٌَُك الَياءُ ق و  ْفِل،(4):]َك ِة، َكالسُّ د  َها ِفْ ِصَفِة الشِّ ٍِ َها َهَع اْشِتَراِك ٍِ ًِ اتَِّحاُد َهْخَرِج َب ًُ الش   (5)[ َكْج
 َكاْٚىِفَتاِح.

  
  

                                                                                                                                                                     

لػػيس الهقصػػكد: )ابػػف يعػػيش(؛ فقػػد صػػرح باسػػهً فػػْ أكثػػر هػػف هكضػػع ك)اٚسػػتيعاب فػػْ عمػػـ الحسػػاب(. ك =
 ، كالقفطػػْ، إىبػػاي الػػركاة(5/2188ػػ)ابف يعػػيش(، كلػػـ ٓػذكري بػػػ)أبْ البقػػاء(. اىظػر: الحهػػكؼ، هعجػػـ اٖدبػاء )ج

، كالسٓكطْ، (2/884ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (3/100ابف خمكاف، كفيات اٖعياف )جك ، (4/167)ج
البغػػػدادؼ: عبػػػد القػػػادر، خزاىػػػة ك ، (24/83)ج الػػػكافْ بالكفيػػػات، ، كالصػػػفدؼ(250ك ،2/38)ج بغيػػػة الكعػػػاة

 .                          (5/117)ج شرح الهفصل ،كعىد ابف يعيش (،8/457)ج اٖدب
 .(339اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 ( فْ )ـ(: )الياء(.  2)
 .85سبق التعريف بً. ص( 3)
 )التاء(.  ( فْ )ط(:4)
 ( فْ )ـ(: )الشرؾ، كالىفل(.  5)
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ػػش   ف  ً : ]ف إف  األ خ  ل  ل( ق و  ر ج  ي  ف  وؿ : )س  ه ع ت  ه ف  ي ق  ق اؿ : "س 
ـ [ (1) ي ر  الج  س  َباِع،  ؛ب ك  َأْؼ: ِلٛتِّ

َْٖخَفػػشِ  كُر ِفْ ُرَكاَيِة ا ٍُ ٌَُك الَهْش : َأف  ِرَكاَيَة )ُسِفِْٓرَجل( ِبِإْبَقاِء َفْتَحِة ، َكِفْ )َشْرِح المَُّباِب(َكالت ِقُٓٓد ِبالَكْسِر 
ـُ.  ـِ. َفاُ أَْعَم  الِجي

يس  ي ط  ث اؿ  )ق ر  م ى ه  ً  ع  ً : ]ل ئ ال  ي ظ ف  أ ى  ل  ٌََرًبا ِهْف  ؛([ق و  ـَ َساِكٌف؛  ٛ  ُيَظف  َأف  الِجي َأْؼ: ِلَئ
ٌَُك َرْأُؼ الَخِمٓػػلِ  ِّْ َكَها  ُّْ َتَكاِلْ الَكْسَرَتِْٓف َهَع ِثَقِل الُخَهاِس َْٖىَدُلِس ٌَِذِي ، َقاَؿ ا : َلْك ُكْىُت ُهَحقًِّرا، ِهْثَل 

ِىٓر( َيْعِىْ ُيَسكُِّف الِجي ًئا، َلُقْمُت: )ُسَفِْٓرْجل(؛ َحت ِ َيِصَٓر ِهْثَل )ُدَىْٓ ا َشْٓ ٍَ َْٖسَهاِء َٚ َأْحِذُؼ ِهْى ، ا ـَ
ا ِفْ ُهَقاَبَمِة الَياِء. ٍَ  َكَيْجَعُم

  ً ل  يس([: ]ع  (2)ق و  ي ط  ث اؿ  )ق ر  ـِ َلَكاَف  م ى ه  ِر َتِقٍِٓٓد ِبَكْسِر الِجي َيْعِىْ َلْك ِقَٓل: )ُسَفِْٓرِجل( ِهْف َغْٓ
. ِّْ ِف، َكِثَقِل الُخَهاِس ـَ َساِكٌف؛ ِلَتَكاِلْ الَكْسَرَتْٓ ٛ  ُيَظف  َأف  الِجي  َعَمِ ِهَثاِؿ )ُقَرْيِطيس(؛ َأْؼ: ِلَئ

 . -َرِحَمهُ هللاُ تَعَالَى - (5)ُهَو الش ِرٌفُ  الَكِلَماُت التِي ذََكَر بَْعُض الشَّاِرِحيَن[وَ (4): ](3)قَْولُهُ        

                                                           

 ( َتْصِغٓر الخهاسْ:1)
ف يصغر الخهاسْ عمِ ... ضعف َفحَ   َٛ ضِّ فُ  دْ قَ  َخاِهسٍ  ؼُ ذْ َكاِ 

 لْ جَ رَ ْٓ فَ سَ  ـْ ٍُ شُ فَ خْ ِ أَ كَ حَ  دْ ... َكقَ  ؿْ زَ ا َٓ َزاِئدً  ًَ بَ شْ َكقٓل َها أَ 
ػػة لحػػذؼ حػرؼ أصػػمْ، كبإبقػػاء ٌػػ( )سػػفٓرجل(، يعىػػْ بإثبػات الحػػركؼ الخ207كسػهع اٖخفػػش)ت هسػة؛ كرٌا

ٌػػػ( عػػف بعػػض الىحػػاة فػػْ التصػػغٓر، كالتكسػػٓر: )ُسػػَفِْٓرَجٌل( 180فتحػػة الجػػيـ كهػػا كاىػػت، كحكػػِ سػػٓبكيً)ت
ٌػػػ( لػػك كىػػت هحقِّػػرًا لمخهاسػػْ بػػٛ حػػذؼ شػػْء هىػػً 170فقػػاؿ الخمٓػػل)ت -بفػػتح الجػػيـ فٍٓهػػا  -ك)َسػػَفاِرَجُل( 

ك ىحػك: )ُدَىِْٓىٓػر(؛ ٖف لسكىت الحرؼ الذؼ قبل اٖخٓر فقمت:  )ُسَفِْٓرْجٌل( قياًسا عمِ ها ثبت فْ كٛهٍـ، ٌك
ف اٚىتقػاؿ هػف  الياء ساكىة. كركػ اٖخفش أىً سهع هف يقكؿ: )ُسػَفِْٓرِجل( بتحريػؾ الجػيـ بالكسػر لٛتبػاع؛ ٖك

ك ضعٓف.   (254: ص) العربية أسرارالكسرة إلِ الفتحة كاٚىتقاؿ هف سفل إلِ عمك ]هف غٓر حذؼ[، ٌك
: قٓػل ؟(جٌ رِ ْٓ فَ ُسػ)ك ،(لٌ جَ رْ فَ َسػ): ىحػك التصػغٓر؛ فػْ حركفػً آخػر يحػذؼ خهاسػيًّا، اٚسػـ كػاف إذا َفِمػـَ : قٓل فإف
ػػػَفْرَجمة) َكَتْصػػِغٓرُ . لطكلػػً التصػػػغٓر؛ فػػْ حركفػػً آخػػػر حػػذؼ كجػػب ِإى هػػا  َكَذَكػػػَريُ  ،(ُسػػَفِْٓجلٌ )ك (،ُسػػَفِْٓرجٌ ) (:الس 

ػػػرؼ  ٌَٖز ِّْ  ِفػػػْ ا  العربيػػػة أسػػػراراٖىبػػػارؼ: أبػػػك البركػػػات، ك ، (203)ص ىظػػػر: الزهخشػػػرؼ، الهفصػػػلا .اْلُخَهاِسػػػ
، كالرضْ، (2/29جالشافية فْ عمـ التصريف، كالىيسارؼ، الكافية ىظـ الشافية ) ،كابف الحاجب، (254ص)

ركػػػػػػف الػػػػػػدٓف، شػػػػػػرح الشػػػػػػافية ، ك (11/338ج) العػػػػػػرب لسػػػػػػافكابػػػػػػف هىظػػػػػػكر، ، (1/205جشػػػػػػرح الشػػػػػػافية )
 .(1/328)ج

: ]كالكمهات التْ ذكر بعض الشارحٓف[. ( س2) ًِ  اقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(340اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
( )... كتصػػغٓر الخهاسػػْ ضػػعٓف، ثػػـ بػػٓف أىػػً إذا صػػغر عمػػِ ضػػعفً ففيػػً ثٛثػػة أكجػػً: أحػػدٌا: أف يحػػذؼ 4)

ك اٖجكد، كهػا فػْ جهػع التكسػٓر، هثػل: )جحهػرش(: )جحيهػ ر(... كالثػاىْ: أف يحػذؼ هػا أشػبً الخاهس، ٌك
الزائدفْ الجىس أك فْ الشبً، هثل: )جحهػرش(: )جحٓرش(...كالثالػث: أف تبقػِ حركفٍػا؛ فىقػكؿ: )سػفرجل(: 
ا ٌػػا ٌىػػا  ػػاِرِحَٓف كيفيػػة تصػػغٌٓر )سػػفٓرِجل(...كأها عمػػِ التفسػػٓر اٖكؿ فػػأظٍر، َكالَكِمَهػػاُت الِتػػْ َذَكػػَر َبْعػػُض الش 

ِحػهف ىحك )هستخِرج(، كغٓػ َٛ ـْ ُي ًُ َلػ الَبػاِب(. اىظػر:  ْع َتْرِتٓػبَ ري فغٓػر هىاسػب؛ إذ لٍػا هكضػع تػذكر فيػً، َكَكَأى ػ
 . (340-337)ص شرح الجاربردؼ ،شآٌف، هجهكعة الشافية

 (.328-1/327ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (5)
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  ً ل  [(1)ق و  ت يب  الب اب  ع  ت ر  ح  ـ  ي ال  ً  ل  أ ى  ك  َف   ؛: ]و  ف  اِٖ ىّ  ـ   له ص  ، ُث ِّْ ِث َٛ َذَكَر َأك ًٚ َتْصِغَٓر الثُّ
ـ  َتْصِغَٓر الَهِزيِد، َفَيُككُف ِذْكُر )ُهْسَتْخِرٍج( ، ُث ِّْ َباِع ٌََذا الَهْكِضِع. (2)َتْصِغَٓر الرُّ ِرِي َغَْٓر ُهَىاِسٍب ِفْ   َكَغْٓ

ً  ق و    [(3)ل   ً م  د  إ ل ى أ ص  ـٍ ف ي ر  ز  ر  ال  اف  غ ي  ًِ  -َأْيًضا –ِهْف َذِلَؾ  : ]ف إ ف  ك  َت ِب ْٓ )َذَكاِئُب(، َفَمْك َسه 
ـ   ًُ، َلُقْمَت: )ُذؤَ  ُث ى هَ ِئَٓصغ ْرَت ٌَْهَزٍة، َكاِ  َف  الَكاَك َبَدُؿ  ٌَا؛ ِٖ ْهَزٍة َقْبَل َياِء الت ْصِغِٓر َكَبْعَد ٍَ ا ُقِمَبْت ِفْ ٌب( ِب

ثِ  َٛ ْهَزَة، َفَكاَف َكاْجِتَهاِع َث ٍَ ًُ ال َْ ُتْشِب َها َأِلٌف، َكٌِ ٍُ َى ْٓ ٌَْهَزَتِْٓف َب ْجِتَهاِع  ؛ ِٚ ًٚ ٌَْهَزاٍت، َكَذِلَؾ الَجْهِع اْسِتْثَقا  
 ًُ ٌَُها َكػ)ِهَٓزاٍف َكدِ  -َأْيًضا –َهْفُقكٌد ِفْ الُهَصغ ِر، َكِهْى َْٖصُل )ِدى اٌر( )ِقَيَهٌة َكِدَيَهٌة(، َك َٓىاٍر َكِقَٓراٍط(، َكا

ِىٌٓر(، ِف َياًء، َفَىُقكُؿ َفْ َتْصِغِٓرٌَا: )ُقَكْيَهٌة(، َك)ُدَكْيَهٌة(، َك)ُدَىْٓ ُؿ الِهْثَمْٓ َك)ُقَرْيِريٌط(؛  َك)ِقر اٌط(، ُأْبِدَؿ َأك 
 ِلَزَكاِؿ الُهْقَتِضْ ِلْمَقْمِب.

       [ : ً ل  اف  ال  (4)ق و  ف  ك  [و ا  د  ًُ  ز ًها ف ال  ي ر  ْهَزِة؛ ِلِثَقِل  -َأْيًضا –ِهْى ٍَ ٌَا ِإَلِ ال  )َأْيَهُة( َٚ ُتَردُّ َياُؤ
ْهَزَتِْٓف َبْل ُيَصغ رُ  ٍَ ا، َفُيَقاُؿ: )ُأَْٓيَهُة(، َكِهْثُل: )ُتَراٍث( أ/52/قاْجِتَهاِع ال ٍَ َعَمِ َلْفِظ

(5) : 
                                                           

: ]فإْف كاف غَٓر ٚـز فٓرد إلِ أصمً[. 1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، )ـ(، إلِ َقْكِل
( )اعمػػـ أف اٚسػػـ إذا كػػاف عمػػِ أكثػػر هػػف أربعػػة أحػػرؼ أصػػكؿ، كلػػـ يكػػف خهاسػػيًّا حػػذفت زكائػػدي حتػػِ تصػػٓر 2)

ٍِيـ( فػػػْ تصػػػغٓر:  ػػػِرج( فػػػْ: )هسػػػتخِرج(، ك)ُسػػػَريفٓل(، ك)ُسػػػَهْيِعٓل(، ك)ُبػػػَرْي عمػػػِ أربعػػػة أحػػػرؼ، ىحػػػك: )ُهَخْٓ
ا لمٍهػزة فػْ أكلٍػا  ًٍ يـ( عىػد سػٓبكيً؛ تشػبٓ بػرٌا سػهاعٓل كا  ػِري( )إسرافٓل كا  بٍهػزة الكصػل. ك)أسػٓرؼ كأسػيهع كُأَبْٓ

 .(1/327عىد الهبرد. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج
 .(341اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
( )... التغٓٓر عىد التصغٓر: إهػا بالقمػب، أك بالحػذؼ، أك بالزيػادة، فػإف كػاف بالقمػب فالقمػب إهػا ٚـز أك غٓػر 4)

، كىعىْ بالٛـز ها كاف  عمة القمب فيً ثابتة فْ الهكبػر كالهصػغر، كبغٓػر الػٛـز هػا كاىػت العمػة فيػً فػْ ٚـز
: ها كاىػت العمػة فيػً فػْ الهكبػر دكف الهصػغر، فػإف كػاف غٓػر ٚـز فٓػرد  الهكبر دكف الهصغر، كبغٓر الٛـز

ها: )ُبَكَيػػب(، ك)ُىَكَيػػب(. اىظػػر: شػػآٌف، هجهكعػػة ا  ،لشػػافيةإلػػِ أصػػمً كػػػ)باب(، ك)ىػػاب(، يقػػاؿ فػػْ تصػػغٌٓر
 . (341)ص شرح الجاربردؼ

، 646( قكؿ ابف الحاجب)ت5) ٌػ(: )ِبخٛؼ قائـ كُتراث كُأَدر(؛ أؼ: ٓرد: )باب كىاب(، هها فيً البدؿ غٓػر ٚـز
؛ لكجػػػكد الهقتضػػػْ لمقمػػػب فػػػْ  ػػػك الػػػذؼ البػػػدؿ فيػػػً ٚـز إلػػػِ أصػػػمً، بخػػػٛؼ بػػػاب: )قػػػائـ، كتػػػراث، كُأَدد( ٌك

ك كاليػػاء ٌهػػػزة فػػْ: )قػػػائـ كبػػػائع( ككىٍهػػا اسػػػهْ )فاعػػل( هػػػف الهعتػػػل ؛ ٖف عمػػة قمػػػب الػػػكا-أيًضػػػا-التصػػغٓر
ْ هكجكدة فْ الهصغر كها ٌْ هكجكدة فْ الهكبر؛ فمٍذا قٓل فْ تصغٓر )قػائـ كبػائع(: )قػكيئـ  )العٓف(، ٌك
كبٓٓئع(، كأف العمة فػْ قمػب )الػكاك( )تػاء( فػْ )تُػراث(، ك)ٌهػزة( فػْ: )ُأَدد(؛ كػكف )الػكاك( هضػهكهة فػْ أكؿ 

ػػْ هكجػػكدة حػػاؿ التصػػغٓر. )تػػراث(: أصػػمً: )ُكراث(؛ اسػػتثقمكا )الػػكاك الهضػػهكهة فػػْ أكؿ الكمهػػة؛ اٚ سػػـ، ٌك
ك )ُأدد بف زيد بف كٍٛف( هف سػبأ بػف  ًٚ عمِ غٓر قياس. ك)ُأَدد(: أبك قبٓمة هف اليهف، ٌك ا )تاء( إبدا فأبدلٌك

ة )ٌهػػػزة( جػػػكاًزا، فػػػإذا صػػػغر لػػػـ ٓػػػزؿ حهٓػػػر، ك)أدد(: أصػػػمً: )ُكَدد(؛ فقمبػػػت )الػػػكاك( الهضػػػهكهة ضػػػهة ٚزهػػػ
رؼ، الصػػػػػحاح )ُأَدد(  التصػػػػػغٓر سػػػػػبب القمػػػػػب فيػػػػػً لبقػػػػػاء الضػػػػػهة. كهثمػػػػػً فػػػػػْ ذلػػػػػؾ )تػػػػػراث(. اىظػػػػػر: الجػػػػػٌك

 .(1/330ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (2/440)ج
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 .(2)ُكَراث(ًُ ِفْ: )َكْخَهة( َك). َكَبابُ (1))ُتْخَهٍة(

ر ي [       ٍل إ ل ى آخ  ـ  ف اع  ً  اس  ى  و  ً  ك  م ب  ف ي م ة  الق  ً : ]ف إ ف  ع  ل  ُّْ  ق و  َْٖىَدُلِس ـُ َأف  َقاَؿ ا َٚ َُٓتكٌ  " :
ٌَْهَزةً  ـِ الَكاَك ِفْ )َقاِئٍل( ِإى َها ُقِمَبْت  َْٖهُر َكِذِلَؾ ِلَها َثَبَت ِهْف ُحْك ا َبْعَد َأِلٍف، َكَلْيَس ا ٍَ ؛ ِلُكُقكِع

ًِ َسَهاًعا، َكَلْك َكاَىْت الِعم ُة َها ُذِكَر َلَكَجَب َأْف ُيَقاَؿ: )ُقَكْيٌل( ِبَغْٓ  ْهَزِة ِفي ٍَ ٌَْهَزٍة، الُهَصغ ِر َكُثُبكِت ال ِر 
ـْ دَ  ٍُ ْهُز َعْى ٍَ ٍَِ. َكَحُْٓث َكَرَد ال  ؿ  َعَمِ َفَساِد ِتْمَؾ الِعم ِة". اْىَت

ً : ]ق م ب ت  الو او  ت اًء[      ل   َأْؼ: َقْمًبا َعَمِ َغِْٓر ِقَياٍس. ؛ق و 

     [ : ً ل  يّ ث[(3)ق و   ٌَُك ِبَتْشِدِٓد الَياِء.  ت ر 

        ً ل  ـ [(5): ](4)ق و  م  ٌ و  ع  َتِْٓف )َأُبك َقِبَٓمٍة"ِفْ الَقاُهكسِ  و  . (6): "َكُأَدُد كػ)ُعَهَر( َهْصُركًفا، َكِبَضه 
ٌَػػِرؼُّ  ِ. َكَقاَؿ الَجػْك ٍَ ٌَُك ُأَدُد ْبُف َزْيِد ْبِف كٍٛف: َأُبك َقِبَٓمٍة ِهَف الَيَهفِ : "َكُأَددُ اْىَت ْبِف َسَبِأ ْبِف  (7) ، َك

ِحْهَٓر"
ـْ َْٓجَعُمكُي ِبَهْىِزَلِة )ُعَهَر(.، َقاَؿ: َكالَعَرُب تَ (8)  ْصِرُؼ ُأَدًدا، َجَعُمكُي ِبَهْىِزَلِة )ُثَقب(، َكَل

ز ًة[      ٌ ه  ً : ]ق م ب ت  الو او   ل  ْ  َجاِئٌز. ق و   ٌَُك َقْمٌب ِقَياِس

                                                           

)ُتْخَهػة(: ()التخهة(: بضـ، ففتح: الثقل الذؼ يصٓبؾ هف الطعاـ، )تػاؤي( هبدلػة هػف )الػكاك(. ك)التٍهػة(: بػكزف 1)
هػة( ٚ كػٛـ  ٍْ ػا( )تػاء(. كعىػد تصػغٓر: )ُتخهػة كتُػَراث كُت ـ، أبػدلت )كاٌك ٌَْهة( هف الٌك ظف السكء، كأصمٍا: )ُك
ػػكا اٚبتػػداء بحػػرؼ ثقٓػػل هتحػػرؾ بأثقػػل  فٍٓػػا؛ ٖف قمػػب )الػػكاك( )تػػاء(؛ ٖجػػل اىضػػهاهٍا فػػْ أكؿ الكمهػػة، فكٌر

ػػػػذا القمػػػػب غ ٓػػػػر هطػػػػرد. اىظػػػػر: ركػػػػف الػػػػدٓف، شػػػػرح الشػػػػافية الحركػػػػات، كالضػػػػهة حاصػػػػمة فػػػػْ التصػػػػغٓر، ٌك
 .(12/631)ج ، كابف هىظكر، لساف العرب(1/216)ج

ػػػكاُب:) َكِهْثػػػُل: )تُػػػَراٍث(: 2) ( فػػػْ )ـ(، ك)ط(: َكِهْثػػػُل: )تُػػػَراٍث(: )ُتْخَهػػػٍة( )ِإَيػػػاب( ِفػػػْ: )َكْخَهػػػة( َك)َكِعَيػػػاب(. كالص 
ًُ ِفػْ: )َكْخَهػة(، َك)ُكَراث(. كهػ ا جػاء فػْ أسػار العربيػة: )تػراث، كتجػاي، كتخهػة، كتٍهػة، ك...(، )ُتْخَهٍة(، َكَباُب

هة(. اىظر:   .(204)ص أسرار العربيةاٖىبارؼ: أبك البركات، كاٖصل فيً: )ُكَراث، ككجاي، ككخهة، كٌك
ك الهاؿ الهكركث، أصمً: )ُكَراث(، قمبت الكاك تاًء؛ لمضهة، كذلؾ هكجػكد فػْ الهصػغر؛ 3) ( )... ككػ)تراث(، ٌك

 . (342)ص شرح الجاربردؼ ،اؿ فْ التصغٓر: )تريث(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافيةفيق
 .(342اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
ك َعَمـٌ، أصمً: )ُكَدد(، قمبت الػكاك ٌهػزة لمضػهة؛ فيقػاؿ فػْ تصػغٓري: )ُأَدْٓػد(؛ لبقػاء عمػة 5) ( )... ككذا )ُأَدد(، ٌك

 . (342)ص هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ القمب فْ الهصغر(. اىظر: شآٌف،
 . (1/265)ج اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط (6)
َف(.7) َٛ ٍْ  ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )َع
، بىػكي طػْ كاٖشػعريكف كهػذحج كهػرة. 8) ّْ ، هػف قحطػاف: جػد جػاٌم ّْ ( أدد بف زيد بف يشجب بف عريػب الكٍٛىػ

رؼ، الصحاح  .(1/278)ج اٖعٛـ ، كالزركمْ،(2/440)ج اىظر: الجٌك
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     [ : ً ل  ت ر اٍض[(1)ق و  و اب  اع  ًِ  (2)ِسٍر(ُيَقاُؿ َىِظُٓرُي ِفْ َتْصِغِٓر: )ُهت ِعٍد( ك)ُهت   ج  َعَمِ الَكْج
َتِسٍر(؛  َْٖصَل )ُهْكَتِعٍد( َك)ُهْٓ ، َكُيَجاُب ِبَىْحِك َها ُذِكَر ِهْف ِإَراَدِة الَفْرِؽ َكالت ْفِصِٓل: َأف  ا ََٖصحِّ َها ا ٍُ ى  ِٖ

َْجِل َتاِء )ُهْفَتِعٍل(، َفمَ  ا ِهَف )الَكْعِد َكالُيْسِر(، فُقِمَبْت َحْرُؼ الِعم ِة َياًء؛ ِٖ ٍَ ٌَِذِي ِلِزَياَدِت َر ُحِذَفْت  ه ا ُصغِّ
 ُّْ َٓراِف َلِ الَكاِك َكَٚ ُتَردُّ إِ ( 3): "َتْبَقِ الت اءُ َكَتاِء )ُهْكَتِسٍب( َفَزاَؿ ُهْكِجُب َقْمِب َحْرِؼ الِعم ِة َتاًء؛ َفَقاَؿ السِّ

ًُ َقْكُؿ سػِػٓػػ ًِ َكالَياِء؛ َفَىُقكُؿ: )ُهَتْيِعٌد(، َك)ُهَتْيِسٌر( َكَها َتُقكُؿ: )ُتَخْيَهٌة( َك)ُتَرْيٌث("، َكَقاَؿ: ِإى  ، (4)َبػػَكيػْػ
اجُ  ًُ: "ُتَردُّ الَكاُك َكالَياُء َفَىُقكُؿ: )ُهَكْيِعٌد(، َك)ُهَْٓيِسٌر(َكَقاَؿ الز ج  ، َكَهْف َكاَفَق

َكَها َتُقكُؿ: )ُتَخْيَهٌة(،  (5)
 ًِ ًُ َقْكُؿ سػِػٓػػَبػػَكيػْػ اجُ (6)َك)ُتَرْيٌث(، َكَقاَؿ: ِإى  ًُ: "ُتَردُّ الَكاُك َكالَياُء َفَىُقكُؿ:  (7)، َكَقاَؿ الز ج  َكَهْف َكاَفَق

ًِ َهَطاِلِع الُجَهِل؛ َىَظًرا ِإَلِ َزَكاِؿ ُهْكِجِب  ُكُجكِد الت اِء، َكالر اِجُح ِعْىَد اْبػِف )ُهَكْيِعٌد(، َك)ُهَتْيِسٌر(؛ ِلَتَشاُب
ُؿ؛ َهػاِلػػؾٍ  َٖك  ٌَُك ا ٛ  َْٓمَتِبَس َلْك ُرد  َحْرُؼ الِعم ِة ِبَتْصِغِٓر )ُهْكَتِعٍد(، َك)ُهَْٓتِسٍر(، 52/ؽ َكَغِْٓرِي  ب/ ِلَئ

َها َأْك ِبَتْصِغِٓر )َهْكِعٍد( أك )َهْكَعٍد(َفِإف  ِهَف العَ  ٍُ َرِب َهْف َيُقكُل
 ، َكَىْحِكِي.(8)

                                                           

ػػػك أف يقػػػاؿ أصػػػل: )عٓػػػد(: )عػػػكد(، اىقمبػػػت الػػػكاك يػػػاًء؛ لسػػػككىٍا، 1) ػػػد( جػػػكاب اعتػػػراض، ٌك ْٓ ( )... )كقػػالكا: )ُعَٓ
كاىكسػػار هػػا قبمٍػػا، كقػػد ذٌػػب الهقتضػػِ فػػْ التصػػغٓر، كلػػـ يقكلػػكا: )ُعَكيػػد(. أجػػاب: بػػأىٍـ لهػػا جهعػػكي عمػػِ 

صػغر عميػً؛ ٖف التكسػٓر كالتحقٓػر هػف كاد كاحػد؛ أؼ: أىػً فػْ )أعياد( فرًقا بٓىً كبٓف جهع )عػكد( حهمػكا اله
 . (341)ص الهعىِ هثمً(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ

( فْ الٍهع: )...أهػا هػا فيػً )تػاء اٚفتعػاؿ(، كػػ)هتعد كهتسػر( فسػٓبكيً يحػذؼ هىػً )تػاء اٚفتعػاؿ( هػع )تػاء( أخػرػ 2)
فيقػػػكؿ: )ُهَتْيِعػػػد، كُهَتْيِسػػػر(، كهػػػا يقػػػكؿ فػػػْ )هكتسػػػب(: )هَكْيِسػػػب(، كتبقػػػِ  هبدلػػػة هػػػف حػػػرؼ لػػػٓف عىػػػد التصػػػغٓر؛

ٌػػػػ(: إلػػػِ أىػػػً ٓػػػرد إلػػػِ 311)التػػػاء( الهبدلػػػة عمػػػِ حالٍػػػا هػػػف غٓػػػر رد إلػػػِ اٖصػػػل، كذٌػػػب قػػػـك هػػػىٍـ الزجػػػاج)ت
قصػػػػد:  أظىػػػػً -أصػػػػمً؛ فيقػػػػاؿ: )ُهَكْيِعػػػػد(، ك)ُهَْٓيِسػػػػر(؛ ٖىٍهػػػػا هػػػػف )الكعػػػػد كاليسػػػػر(، قػػػػاؿ صػػػػاحب )ا٘فصػػػػاح( 

إىهػا كػاف الهحػذكؼ )تػاء اٚفتعػاؿ(؛  -ٌػػ(350)ا٘فصاح فْ شرح أبيات هشػكمة ا٘عػراب(، أبػك ىصػر الفػارابْ)ت
ْ زائدة، كالزائد أحق بالحذؼ هف اٖصمْ. السٓكطْ، ٌهع الٍكاهع  .(3/385)ج ٖىً ٚ بد هف حذؼ، ٌك

 ( فْ )ـ(: )الياء(. 3)
(4)  ًِ  . (465-3/464، الكتاب )جسػِػٓػػَبػػَكيػْػ
( )كهػػػا تقػػػكؿ )تخيهػػػة( ك)تريػػػث(، كقػػػاؿ إىػػػً قػػػكؿ سػِػٓػػَبػػَكيػْػػػػً كقػػػاؿ الزجػػػاج كَهػػػْف كافقػػػً تػػػرد الػػػكاك كاليػػػاء فىقػػػكؿ 5)

 )هكيعد( ك)هٓيسر(. ساقط فْ )ؾ(.
(6)  ًِ  . (465-3/464، الكتاب )جسػِػٓػػَبػػَكيػْػ
 . (3/385السٓكطْ، ٌهع الٍكاهع )ج (7)
صػحيحًا هىقمبػًا عػف حػرؼ عمػة، أبقٓتػً عمػِ حالػً )فػْ رأؼ سػٓبكيً كالجهٍػػكر(، أك  ( ...إف كػاف الثػاىْ حرفػاً 8)

(؛ فتقػػكؿ فػػْ تصػػغٓر )ُهت عػػٍد: )ُهَتيِعػػٌد( عمػػِ قػػكؿ  ّْ ٍّْ الفارسػػ ًُ إلػػِ أصػػمً فػػْ قػػكؿ: )الز جػػاج كأبػػْ عمػػ أرجعتَػػ
ػػػك الصػػػحيح(، ك)ُهَكيعػػػد(. )فػػػْ رأٍٓهػػػػا(. كذلػػػؾ ٖف أصػػػمً: )ُهكتعػػػٌد( . كأصػػػل ٌػػػذا هػػػػف سػػػٓبكيً. قػػػالكا: )ٌك

)الكعد(. كقكُؿ سٓبكيً أقرب إلِ الفٍـ؛ كيٛ ٓمتبس بتصغٓر: )َهكِعٍد(، ك)ُهكِعٍد(، ك)ُهكَعٍد(، كقكلٍها: )أصػحُّ 
، كالهػػرادؼ، تكضػػيح الهقاصػػد كالهسػػالؾ (4/1909)جشػػرح الكافيػػة الشػػافية ، فػػْ القيػػاس(. اىظػػر: ابػػف هالػػؾ

، (2/573)ج ح التصػػػػريح عمػػػػِ التكضػػػػيح فػػػػْ الىحػػػػك، كالكقػػػػاد، شػػػػر (3/1431)ج بشػػػػرح ألفيػػػػة ابػػػػف هالػػػػؾ
 .(2/89)ججاهع الدركس العربية،  ،الغٛٓىْك 
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  ً ل  اف اٖشياء إلِ أصكلٍا غالًبا. [(2): ]هف حيث  إىٍـ قصدوا(1)ق و   كهف حُٓث إىٍها َُٓرد 

  ً ل  ر ي [(3)ق و  د( إلى آخ  اًء ق ال وا؛ )ع ي ي  ت د  ل و  ق يل  اب  ٌَ  : ]و  ًُ ِإَلِ  ىّ ف  َذا الى َظِر َسَبَق ُرُي،  اله ص  َكَغْٓ
ِل( َْٓٓ (4)َقاَؿ ِفْ )َشْرِح الُهَفص  ًُ َكَبَْٓف َتْصِغِٓر )ُعكٍد(، : "َكَلْك َقاَؿ ِفْ)ِعٍٓد( ِإى َها َقاُلكا: )ُع َى ُقكا َبْٓ د(؛ ِلُيَفرِّ

اِرحِ  ـُ ِهْف َقْكِؿ الش  ٍَ ًُ ِلَها -َأْيًضا –: "َلَكاَف ُهْسَتِقيًها َلَكاَف َأْقَرَب، َكَقْد ُيْف َها، َكَكَأى  ٍُ َى ْٓ َٚ َتَفاُكَت َب  ًُ " ِإى 
َْٖفَصِح، ِهْف َبَيا (5)َذَكَريُ  ا )َأْرَكاٌح( َعَمِ ا ٍَ َها َقْد َيْفَتِرَقاِف َكَها ِفْ )ِريٍح( َفِإف  َجْهَع ٍُ ِف الَجْهِع َعَمِ َأى 

 ُّْ َْٖىَدُلِس ًِ ا ٌَُك َها َجَزـَ ِب ِؿ َأْف ُيَقاَؿ ِفْ َتْصِغِٓرٌَا: )ُرَكْيَحٌة(، َك َٖك  ، َكُهْقَتَضِ الث اِىْ َأْف َكُهْقَتَضِ ا
ًُ َكَبَْٓف ُهَصغ ِر )ُركٍح(. َى  ُيَقاَؿ: )ُرَيْيَحٌة( ِبالَياِء َفْرًقا َبْٓ

[ : ً ل  ير اٍب([(6)ق و  ي اء  )ض  ار ٍب(, و  ـ  أ ل ف  )ض  ك  اف  ح  ك  ًِ َأف  ُهَراَد  و  ىّ ف  َبٓ َف ِب َة  اله ص  َأف  الَهد 
 ٍَ ٌَاًء، َكَتْبَقِ ِإْف َكاَىِت الَكاُك كػَ)ُطكَهاٍر( ِإْذ َٚ َهْعَىِ ِلَقْمِب ـْ َتُكْف  ا َكاًكا َكَأف  الُهَراَد الث اِىَيَة ُتْقَمُب َكاًكا ِإْف َل

ـَ هِ  ا َكَها ُعِم ٍَ ُة الِتْ َٚ َأْصَل َل َة الَهد  َف  الَهد  َٛ َُٓردُّ َىْحُك: )ُهكِقٍع(، َك)ِدَٓىاٍر(، َك)ِقَٓراٍط(؛ ِٖ ه ا َسَبَق؛ َف
ا َبَدٌؿ. ٍَ  ِفٓ

  ً ل  ا(7)ق و  ه   ٍ يك  ر  وا إ ل ى ت ح  ط ر  : ]له ا اض 
َها َثاِىَيًة، َفَكَجَب  [؛(8) ٍِ َِٖلِف َكالَياِء ِلُكَقكِع أؼ: ا

َها ِباْلَفْتِح. ٍُ  َتْحِريُك

ل   ا[ق و   ٍ م  ـ  ه ا ق ب  ا ه  ى ض  اى ت  الو او  أ ق ع د  ال  ك  ْف َقاُلكا:  ؛ً : ]و  ه ِة ِلمَكاِك َكاِ  َأْؼ: ِلُهَىاَسَبِة الض 
ِرِي.( 9))ُهَتَيقٌِّع( ًٛ َٚ َها َٚ ُيْسَتْحَسُف ِفْ َغْٓ ًِ َأْص َْٖصِل ِلَكْكِى  َفَأْثَبُتكا الَياَء، َكَقْد ُيْسَتْحَسُف ِفْ ا

                                                           

: ]كلك قٓل ابتداء[.1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(343اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 2)
(3 ًُ ػػػد( إلػػػِ آِخػػػِرِي[ َسػػػَبَق ْٓ ًُ: ]َكَلػػػْك ِقٓػػػَل اْبِتػػػَداًء َقػػػاُلكا؛ )ُعَٓ ػػػُرُي، َقػػػاَؿ ِفػػػْ )َشػػػْرِح  ( َقْكُلػػػ ُف َكَغْٓ ػػػَذا الى َظػػػِر الُهَصػػػىِّ ٌَ ِإَلػػػِ 

ِل(: ساقط فْ )ـ(.   الُهَفص 
 .(2/1146ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/552)ج اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل  (4)
 ( فْ )ط(: )ُذِكَر(.5)
، ككاف حكـ ألف )َضاِرٍب(، َكَياِء )ِضػَٓراٍب( هثمػً ( )...له ا بٓف أف ألف باب تىقمب كاًكا فْ التصغٓر6) ؛ ِلها هر 

فْ كجكب اٚىقٛب إلِ الكاك؛ ٖىٍـ لها اضطركا إلِ تحريكٍها كجب قمبٍها حرؼ لػٓف، ككاىػت الػكاك أقعػد؛ 
 . (344)ص ٚىضهاـ ها قبمٍا(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ

: ]ككاىت الكاك أقعد[.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ قَ 7) ًِ  ْكِل
 .(344اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
 ( فْ )ط(: )اهتيقع(.9)
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  ً ل  ر ي [؛(1)ق و  ك  ع  ذ  ض  ُة ِفْ  : ]ه و  َة الث اِىَيِة الُهْىَقِمَبِة ِهَف الَكاِك َأِك الَياِء، َكالَهد  َف  الَبْحَث ِفْ الَهد  ِٖ
ىَ  ٍُ ٌَ َٛ َيُككُف الَهْكِضُع َهْكِضَع ِذْكِرِي، َلِكْف ُذِكَر  ا َزاِئَدٌة، َف ٍَ ا )َضاِرٍب( َك)ِضَٓراٍب( َلْيَسْت َكِذِلَؾ؛ ِإى 

ْرِح.  ِلمُهَىاَسَبِة الَهْذُككَرِة ِفْ الش 
[ : ً ل  ، َأْك َحاٌؿ ِهْف َفاِعِل )ِذْكِرِي(، َأْك َهْفُعكٌؿ ُهْطَمٌق. ى ظ ًرا[:(2)ق و  ًِ َْجِم َك َهْفُعكٌؿ ِٖ ٍُ  َف

] ر  ً : ]د وف  اآلخ  ل   ِفْ َأِلِف )َضاِرٍب(، َكَياِء )ِضَٓراٍب(. ق و 
  ً ل  اف  (4): ](3)ق و  ٍة[ف إ ف  ك  ي اد  ر  ز  ٌَاِء( َتْأِىٍٓث. ؛ه ف  غ ي   َأْؼ: َلْيَسْت ِبػ)
  ً ل  ٍة[(5)ق و  ي اد  ر  ز  اف  ه ف  غ ي  ًٛ َأْك َيُككَف،  ؛: ]فإف  ك  ا، ِبَأْف َٚ َيُككَف ِزَياَدٌة َأْص ٍَ َأْؼ: ُيْعَتدُّ ِب

ا َكَها ِفْ َتاِء )ِعَدة( َعَمِ َها َسَىْشَرحُ  ٍَ َٚ ُيْعَتدُّ ِب  .َكَلِكْف 
يٍل[ ك ف  ب ى اء  ف ع  ً : ]ل ي ه  ل  ا  ق و  ٍَ ـْ َُٓرد  َلَكَقَع َياُء الت ْصِغِٓر َطَرًفا َفَمِزـَ َتْحِريَك ًُ  َلْك ُحِذَؼ َكَل َى  َكِٖ

ا َأِلًفا َكَهْف  ٍَ ا َقْمُب ٍَ ٚ  َساِكَىًة، َكَيْمَزـُ ِهْف َتْحِريِك َْ َٚ َتُككُف ِإ ْعَراِب، َكٌِ ِ٘ َقَمَبٍا َحَذَفٍا؛ ِلُكُقكِع ِبَحَرَكاِت ا
ٌَا.  الت ْىِكيِف َبْعَد

] ث ال ي ف  ٍد ب ه  ـ  ه ث ل  ل ك لّ  و اح  ً : ]ث  ل  ق و 
ٌَُك)ِعَدة( ِلَها َفاُؤُي َهْحُذكٌؼ،  (6) َفِإْف ُقْمَت: َأَحَد الِهَثاَلِْٓف َك

ُُٖص  ًِ ا َْ ِهْف ُحُركِف ٌَُك َهَع ِزَياَدٍة، َكالَبْحُث ِفيَها َبِق ـْ َك ٍُ ِذِي الت اِء َفِإى  ٍَ ـْ ُيْعَتد  ِب َٛ ِزَياَدٍة ُقْمَت: َل كِؿ َحْرَفاِف ِب
ِض ِلمت ْأِىِٓث ِهفْ  ـَ الت اِء الُهَتَهح  ًِ َأْحَكا َذا َأْجَرْكا َعَمْي ٍَ ـْ ُْٓجِهُمكُي ِعَكًضا ِلَتِصَٓر َكالُجْزِء َكِل ا َل ٍَ ـِ ِكَتاَبِت  َعَد

ـْ َجَعُمكي ِعَكًضا َعِف َطِكيَمًة، َكَيِقُفكَف َعمَ  ٍُ ِؼ الت اِء ِفْ )ُأْخٍت(؛ َفِإى  َٛ ا ِبِخ ٍَ ـْ ُيَسكُِّىكا َها َقْبَم اِء، َكَل ٍَ ا ِبال ٍَ ْٓ
                                                           

: ]ىظًرا[.1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ا إلػِ 2) ف تغػآرا فػْ أف فػْ أحػدٌها َردًّ ف لـ يكف ٌذا َهْكِضػَع ِذْكػِرِي؛ َىَظػًرا إلػِ الهىاسػبة، كا  ( )...ذكري ٌا ٌىا، كا 

 . (344)ص ل ُدكَف أَخِر(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼاٖص
 .(345اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
ٌػػػ(: )لهػػا فػػرغ ههػػا كقػػع فيػػً 746ٌػػػ(: )كاٚسػػـ عمػػِ حػػرفٓف(، شػػرح الجػػاربردؼ)ت646( قػػكؿ ابػػف الحاجػػب)ت4)

لـ ٓبق هف حركفً اٖصكؿ إٚ حرفاف؛ فىقػكؿ: اٚسػـ  التغٓٓر بالقمب شرع فيها ُغِّٓر بالحذؼ، كالهراد بياف ها
الذؼ بقْ هف حركفً اٖصػكؿ حرفػاف ٚ ٓخمػك هػف أف يكػكف هػف غٓػر زيػادة فيػً أك هػع زيػادة، فػإف كػاف هػف 
غٓػػر ِزَيػػاَدٍة فالهحػػذكؼ إهػػا )فػػاء(، أك )عػػٓف(، أك )ٚـ(، كحكػػـ الجهيػػع رد الهحػػذكؼ لػػيهكف بىػػاء )فعٓػػل(، ثػػـ 

(، كالثػػاىْ هثػل لكػل كاحػػد بهثػال ًٛ ًٛ كاضػًحا، كقٓػد )كػػل(، ك)هػذ( بقكلػػً: اسػًها؛ ٖف اٖكؿ لػك كػػاف )فعػ ٓف تهثػػي
 . (346-345)ص حرًفا ٚ يصغ راف(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ

: ]ثـ هث ل لكل كاحد بهثالٓف هث ل ِلَها ُحِذَفْت فاؤي بػ)عدة5) ًِ  (.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 ً(.ي  دَ ُٓ )ك ،(ةدَ ْٓ َٓ )عُ  ٓد(:ك) ،()عدة :فيقاؿ فْ حذؼ فاؤي أك عٓىً أك ٚهً؛ أقل هف الثٛثْ: ٓرد ها تصغٓر (6)

إلِ  ترد )ىاب( هثل: ،سـ ألفإذا كاف ثاىْ اٚ (بٌ ْٓ بَ حُ (: )بّ )حَ  د( كفْ:ْٓ دَ هُ (: )دّ )هَ  كيفؾ التضعٓف فيقاؿ فْ:
، ج(يْ كَ عُ (: )اج)عَ ك ر(،عِ يْ كَ شُ (: )راعِ )شَ  أك هجٍكلة أك زائدة: ا()كاكً  اف أصمٍاا إذا ككتقمب كاكً ، (بٌ ْٓ َٓ )ىُ  أصمٍا:

(: قيهة)فيقاؿ فْ ؛ ا ٖصل كل كمهةا أك تقمباف ٌهزة تبعً كالياء كاكً  كها تقمب الكاك ياء، (.لٌ يْ كَ حُ (: )اؿ)حَ ك
، حرؼ العمة إلِ أصمً دُّ رَ أك ُٓ ، ة(سَ يْ ؤَ رُ (: )أس)ر : كفْ (بٌ يْ ؤَ ذُ ) :(ٓبذِ : )كفْ، (فٌ قِ يْ َٓ )هُ  :(فقِ كْ ك)هُ  ة(،هَ يْ كَ )قُ 

ذا كاف هؤىثً ك  ار(.)دىّ  أصمً صحيح، (ٓرٌ ىِ ْٓ ىَ )دُ (: دٓىار) هثل: (: ك)عٓف، ة(ىَ ْٓ ذَ أُ (: )فذُ )أُ  ا هثل:ا هجازيًّ ا تأىٓثً ا 
 (.610-609رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ )ص .ة(ىَ ْٓ َٓ عُ )
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ـْ َكَتُبكٌَا ِبالت اِء َطِكيَمًة، َكيَ  ٍُ َى  ـَ َتاِء الت ْأِىِٓث؛ ِٖ ًِ َأْحَكا ـْ ُْٓجُركا َعَمْي َذا َل ٍَ ا ِبالت اِء ِقُفكَف َعمَْٓ الَهْحُذكِؼ؛ َكِل ٍَ
َْٖهَر ِبالَعْكِس َكَحاِصمُ  ًُ َفُتَصَِّٓر ا َذا ُرد  الَهْحُذكُؼ َزاَلْت َتْعِكيُض ا، َكاِ  ٍَ ًُ َأف  الت اَء َساِكَىًة، َكَأْسَكُىكا َها َقْبَم

ـْ َيُكْف ِفْ )ِعَدة( َبْعَد الَحْذِؼ َهْحُض الت ْأِىِٓث َكَها َكاَف َقْبَل الَحْذِؼ، َكالت اُء ِفْ )ُأخْ  ٍت( َبْعَد الَحْذِؼ َل
ًُ َزائِ  َى  كا ِبالت اِء ِفْ )ِعَدة(؛ ِٖ ـْ َيْعَتدُّ َذا َكاَف َكَذِلَؾ َل كا ِلَهْحِض الت ْأِىِٓث َبْل َيِصُٓر َكالُجْزِء، َكاِ  ٌد َقْطًعا، َكاْعتدُّ

َياَدِة الَهْحَضِة فِ  ًُ َخَرَج ِهَف الزِّ َى  ـِ الُجْزِء.ِبالت اِء ِفْ )ُأْخٍت(؛ ِٖ  ْ ُحْك
] ث ال ي ف  ٍد ب ه  ـ  ه ث ل  ل ك لّ  و اح  ً : ]ث ل  َها ق و  ٍُ َى  أ/ ِهَف 53/ؽ َهث َل ِلَها ُحِذَفْت َفاُؤُي بػِ)ِعَدٍة(، َك)ُكْل(؛ ِٖ

ًُ بػِ)دَ  ُه َٚ (، َك)ُهْذ(. َكِلَها ُحِذَفْت  ًٍ ًً بػِ)َس ُى َْٖكِل(، َكِلَها ُحِذَفْت َعْٓ (، َك)ِحٍر(، َكالَحْذُؼ ِفْ )الَكْعِد(، َك)ا ـْ
ِؼ الِقَياِس.  َٛ ، َكِفْ الَبِقي ِة َعَمِ ِخ  ْ  )ِعَدة( ِقَياِس

( (, و  ً : ]وق يّ د  )ك ل  ل  ًها[ُهذْ ق و  : اس   ً ل  و  ًُ  ؛( ب ق  َها. َأْك َرْفُع )ُهْذ( َها َبَعَدُي، َفِإى  ٍِ َْ ِب َأْؼ: ِبَأْف ُسهِّ
 ِحَٓىِئٍذ َيُككُف اْسًها. 

ً  ق و   ل  )(1)ل  ٌََب اْبُف َهْمُككف  ([ُهْىذُ (: )ُهذْ : ]و أ ص  كُر َكَذ ٍُ ٌَُك الَهْش ٌََذا  ًُ َٚ  َك َى  ِف؛ ِٖ َٛ َها َأْص ٍُ ِإَلِ َأى 
 ّْ ، َكَقاَؿ الَهاِلِق ًِ ٍِ ر ُؼ ِفْ الَحْرِؼ َكِشْب َُٓتص 
َْ َأْصٌل.(2) ٍِ ا )ُهْىُذ( َأْك َحْرًفا، َف ٍَ  : "ِإَذا َكاَىْت )ُهْذ( اْسًها َفَأْصُم

ر ي [ ذ( إ ل ى آخ  ً  )ه ى  م  ـ  ي ك ف  أ ص  ً  ل و  ل  ً : ]و أل  ى  ل  ُـّ  ق و  َلْيَس ِبَقاِطٍع؛ ِلَجَكاِز َأْف َيُككَف الض 
ًُ ِفْ َبْعِض لِ  ْف َكاُىكا َيْفَعُمكَى ، َكا  ِـّ ًِ ِهَف الض  ًٚ ِلمُخُركِج ِإَلْي َْٖحَٓػػاِف ٛتَِّباِع، َكآَثُركا َعَمِ الَكْسِر اْسِتْثَقا ا

ػػػػَشػػػػاـٍ  ٌِ اِكِف، َكَلْيَس ِبَأف  َبعْ  -َأْيًضا – َكاْسَتَدؿ  اْبُف  ـِ الس  ـْ َيُقكُؿ: )ُهُذ َزَهٍف َطِكيٍل( َفَيُضُـّ َهَع َعَد ٍُ َض
 . (3)ِلَها َسَبَق ِهَف اْٚحِتَهاؿِ  -َأْيًضا –ِبَقاِطٍع 

  ً ل  [(4)ق و  ر  ـ   : ]ب ل  ب الك س  َف  الض  ؛ ِٖ ى َها ُضـ  اِكَف ِإَذا ُحرَِّؾ ُحرَِّؾ ِبالَكْسِر، َكاِ  َف  الس  ي ٌة  ِٖ َحَرَكٌة َقكِّ
ا الَهْحُذكَؼ َكَها ِفْ )َقْبُل(، َك)َبْعُد(. ٍَ  َفَجَبُركا ِب

  ً ل  ـٍ[(5)ق و  ٍف و اس  اب  ًِ َأْك  : ]ك  ِل ُهك( ِبَكْسِر َأك  َُ ـٍ(: )ِس َأْصُل )اْبٍف(: )َبَىٌك( ِبالت ْحِريِؾ، َكَأْصُل )اْس
ٌَْهزَ   ًُ َض َعْى ، َفُحِذَؼ آِخُرٌَُها َكُعكِّ ًِ َها؛ َتْخِفيًفا.َضهِّ ٍِ  ُة الَكْصِل َبْعَد ِإْسَكاِف َفاِئ

  

                                                           

 .(346ة )صاىظر: شآٌف، هجهكعة الشافي( 1)
)ت2) ّْ ٌػػػ( أحهػػد بػػف عبػػد الّىػػكر بػػف أحهػػد أبػػك جعفػػر، جػػاء فػػْ )تػػاريخ غرىاطػػة( : كػػاف قيًِّهػػا عمػػِ 702( الهػػالق

العربي ة ، عالًهػا بػالى حك، كهػف أعظػـ هصػىفاتً: رصػف الهبػاىْ فػْ شػرح حػركؼ الهعػاىْ. اىظػر: السػٓكطْ، 
 .(1/332)ج بغية الكعاة

ـٍ، هغى3ْ) ػػػػَشػػػػا ٌِ  .(442)ص المبٓب ( اْبُف 
: ]كابف كاسـ[.4) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ( إلِ َقْكِل
 .(347اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 5)
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  ً ل  اًل([؛(2): ](1)ق و  ِر َردِّ الَهْحُذكِؼ.  ل و  ب ى ي ت  )ف ع ي   َأْؼ: ِهْف َغْٓ
ٌ ا[ ا ب ع د  يؾ  ه  ر  ً : ]ب ت ح  ل  ـ  َحْٓ  ق و  ا اْبِتَداًء، ُث ٍَ : َهَع اْٚسِتْغَىاِء َعْى ًِ ُث َبَطَل ٌَُك ُهَتَعمٌِّق ِبَقْكِل

ا؛ ِلُكُجكِب َتْحِريِؾ الفَ  ٍَ ٌَْهَزُة الَكْصِل اْسِتْغَىاًء َعْى  اِء. الِقْسَهاِف َتَعٓ َف َردُّ الَهْحُذكِؼ، َكُتْحَذُؼ ِحَٓىِئٍذ 
  ً ل  ٌ ى ي ًة([؛(3)ق و  ـَ اْجَتَهَع كَ  : ]ف ى ق وؿ : )ب ى ي ًة و أ خي ًة و   ٛ َى َؾ َله ا َرَدْدَت ال اٌك َكَياٌء، كسبَقِت َأْؼ: ِٖ

ٌَػػِرؼُّ  ا، َقاَؿ الَجػػْك ٍَ : "َكَقْد ُتْبَدُؿ ِهَف الَياِء الث اِىَيِة؛ َأْؼ: ِفْ الَياُء َساِكَىًة َفُقِمَبِت الَكاُك َياًء، َكُأْدِغَهِت الَياُء ِفٓ
ٌَُىي ٍة( ٌَْىت(، َقاَؿ: َكالَجْهُع ٌَاًء، َفيُ  (4)) ًٚ ِهَف الت اِء الِتْ ِفْ ) ا َبَد ٍَ ـْ َهْف َْٓجَعُم ٍُ ًة(، َكِهْى ٍَ ٌَُىْٓ َقاُؿ: )

، َكَٚ ُيَقاُؿ َذِلَؾ ِفْ  ُت َشرٍّ َٛ ٌََىاٌت(؛ َأْؼ: َخْص ٍف  َٛ ٌََىكاٍت( َك)ِفْ ُف ، َقاَؿ: ) ٌََىاٌت(، َكَهْف َرد  (
ِ. (6)"(5)الَخْٓرِ  ٍَ  . اْىَت

ً  ق و   ([(7)ل  ٌ ى ت  ( ٌَْىُت( َكِمَهٌة ِكَىاَيٌة َعِف الَقَباِيِح. : ]و  ( 
  ً ل  [(8)ق و  د  ب  الر  ج  ـَ الَياُء ِفْ الَياِء؛ َفَىُقكُؿ:  )ُأخي ًة  : ]ف و  كا الَهْحُذكَؼ ُقِمَبْت َياًء، َكُأْدِغ َذا َردُّ َكاِ 
ٌَُىي ًة(.  َكُبَىي ًة َك

ا[  ٍ ه  ك  ً : ]ف ز اؿ  ح  ل  ُككِف،  ؛ق و  ا ِبالسُّ ٍَ ْٓ ـُ الَعَكِضي ِة ِهْف ِكَتاَبِة الت اِء َطِكيَمًة َكالَكْقِف َعَم َأْؼ: ُحْك
َْٖهُر ِبالَعْكِس. /ؽ ا، َكَصاَر ا ٍَ ْسَكاِف َها َقْبَم      ب/53َكاِ 

[ : ً ل  ً  )ف يل ([؛(9)ق و  ز ى  و  ِكًتا( َعَمِ )ُفْيِعٍل( َكِعىْ  و  ًُ )ُهْٓ ًُ )ُهْكِيٌت( َأْؼ: َكَكاَف َأْصُم : َأْصُم ِّْ َد الُككِف
ا ِفْ )َهاَت(. ٍَ ِل َٛ ْع ُف ِِ٘  َعَمِ )ُفْعٌِٓل(، فُأِعم ِت الَعْٓ

                                                           

 ( ساقط فْ )ـ(، إلِ قكلً )بتحريؾ ها بعدٌا(.1)
ف كاف الهصغر هع زيادة، فإها أف يهكف جعل اٚسـ بٍا عمِ )ُفَعٓل(، أك ٚ، فإف لـ يهكف فٍك قسهاف: 2) ( )كا 

( هىٍهػػػا لضػػػههت الٍهػػػزة، أحػػػدٌها: أف  ًٛ تكػػػكف الزيػػػادة ٌهػػػزة كصػػػل كػػػػ)ابف(، ك)اسػػػـ(؛ فإىػػػؾ لػػػك بىٓػػػت )ُفَعػػػْي
كفتحت ها بعدٌا، فإها أف تحذفٍا فتخل بػ)ُفَعٓل( أك تثبتٍا؛ فتخالف كضعٍا، كتىطق بٍا هػع اٚسػتغىاء عىٍػا 

، كابتػػػداًء  ًٛ تأىٓػػػث. كػػػػ)بىت(، ك)أخػػػت(. بتحريػػػؾ هػػػا بعػػػدٌا. كالثػػػاىْ: أف تكػػػكف الزيػػػادة تػػػاء   -أيًضػػػا –كصػػػ
 . (347)ص اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ

 .(348اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
 ( )أؼ: فْ ٌىية(، ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(.4)
 .(الهحبكب)( فْ )ط(: 5)
رؼ، الصحاح6)  . (6/2536)ج (  الجٌك
: ]ككزىً ف7ٓ) ًِ  ل[. ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
 .(349اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
ف أهكػػػف فحكهػػػً أف تسػػػتغىْ بالزيػػػادة عػػػف 9) ػػػل(، كا  ( )...إذا لػػػـ يهكػػػف جعػػػل اٚسػػػـ هػػػع الزيػػػادة عمػػػِ بىػػػاء )ُفَعْٓ

الهحػػػذكؼ فتقػػػكؿ: فػػػْ )هٓػػػت(، ككزىػػػً )فٓػػػل( )هٓٓػػػت(، كلػػػك رددت الهحػػػذكؼ لقمػػػت: )هٓٓػػػت(، كفػػػْ: )ٌػػػاٍر( 
ػػك اسػػـ فاعػػل هػػف ) ٌػػار ٍٓػػكر ٌػػكًرا(، أصػػمً )ٌػػآر( حػػذفت عٓىػػً، كهػػا فػػْ )شػػاٍؾ( شػػاذًّا، كلػػيس )ٌػػكير(، ٌك

هقمػػكب )ٌػػائر(، كهػػا كقػػع فػػْ بعػػض الحكاشػػْ؛ إذ حكػػـ هثمػػً أف يكػػكف )اليػػاء( فيػػً كالثابتػػة. اىظػػر: شػػآٌف، 
 . (350-349)ص هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ
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  ً ل  ([(2): ](1)ق و  ٌ اي ر  (  ً م  ًَ  و أ ص  ًُ َقَصَد الت ْىِبي ٌَاِكٌر(، َلِكى  ( ًُ ًُ َأْف َيُقكَؿ: َكَأْصُم الُهَىاِسُب ِلَها َقْبَم
ًُ َهَىَع َهاَعَمِ َأف  َحْذَؼ العَ  ُى : ُحِذَفْت َعْٓ ًِ ٌَْهَزًة، َكِفْ َقْكِل ا  ٍَ ِب َٛ ِْٓف َبْعَد اْىِق

َهْخَشِرؼُّ  (3) ًُ الز  ِفْ  َقاَل
اِؼ( ٌَاًرا()الَكش  ، َكَسَيْأِتْ َذِلَؾ ِفْ (6)كػَ)َخَمف( َعْف )َخاِلٍف(" (5)ِفْعٌل ُقِصَر َعْف َفاِعلٍ  (4): "ِهْف َأف  )

ٌَُىا.   ًُ َق ًِ َعَمِ َها َحق  ِؿ َكالت ْىِبي َٛ ْع ِ٘ ْرِح ِفْ ا  الش 

 : ً ل  اٍؾ([:(7)ق و  ه ا ف ي )ش  ًُ هَ  ]ك  ًُ َهْقُمكٌب ِلَها َٚ َُٓىاِقُض ـِ َعَمِ )َجاَء( ِهْف َأى  َٛ ـَ ِفْ الَك ا َتَقد 
َف، َكَهْف َيُقكُؿ:َحَكاُي َأُبك َحٓ ػػافَ  ْفِع َفَيْحِذُؼ الَعْٓ ُرُي ِهْف َأف  ِهَف الَعَرِب َهْف َيُقكُؿ: )َشاؾ( ِبالر  )َشاٍؾ(  ، َكَغْٓ

َهاِف. َٛ ِف ََٓتَىز ُؿ الَك  َفَيْقِمُب. َفَعَمِ المَُّغَتْٓ

  ً ل  اذيا[؛(8)ق و  اٍؾ( ش  ه ا ف ي )ش  ـِ  : ]ك  َف  ِهْف َقَكاِعِد الَعَربي ِة َأف  ُكل  َكاٍك َكَياٍء َكَقَعْت َبْعَد َأِلِف اْس ِٖ
ًُ َشاذ   ٌَْهَزًة؛ َفِحَٓىِئٍذ َحْذُف ـِ الَفاِعلِ  الَفاِعِل ُقِمَبْت  ـْ ِهَف اْس ٍِ ِه َٛ ْهَزِة ِفْ َك ٍَ ـْ َْٓثُبْت َحْذُؼ ال ِإَذا َل

(9). 

ي[ و اش  ق ع  ف ي ب ع ض  الح  ً : ]و  ل  ٌَْهَزًة، َبْل  ق و  ُف الِفْعِل  ًُ َعَمِ َتْقِدِٓر الَقْمِب َٚ َيِصُٓر َعْٓ َفِإى 
ـِ   ٛ ُف ِهَف الَكاِك َكالَياِء ِإَلِ ال ٌَِب الَخِمٓػػلِ  ُيْقَمُب الَعْٓ ؛ َفَعَمِ َتْقِدِٓر الَقْمِب َكَها ِفْ )َجاَء( َعَمِ َهْذ ، َكَها َهر 

ٌَاِريًّ  ا َفَصاَر ) ٍَ ا َكاْىِكَساِر َها َقْبَم ٍَ ِف ٌَاِرًكا( فُقِمَبِت الَكاُك َياًء؛ ِلَتَطرُّ ٌَاٌر( ) ٍؿ )َقاٍض(، َيِصُٓر ) َٛ ا( َفاِعَل ِإْع
                                                           

 .(350اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
 . (350- 349)ص ية قمً السابق. شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ( اىظر: حاش2)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )ِلَها(. 3)
 ( فْ )ـ(: )أىٍاًر فعل(. 4)
ى هػػا اٖصػػل )ٌػػائٌر(، غٓػػر أى ٍػػـ حػػذفكا 5) ( فػػْ الكتػػاب، لسػػٓبكيً: )... كهػػف ذلػػؾ قػػكلٍـ فػػْ )ٌػػاٍر(: )ٌػػكيٌر(، كا 

ككٌٛها بدٌؿ هف )العٓف(. كزعـ ٓكىس: أف ىاسًا يقكلكف: )ٌكيئٌر( عمِ هثاؿ  الٍهزة كها حذفكا )ياء( )هٍِّٓت(،
ًٛ(، كهػا قػالكا:  ء لـ يحقركا )ٌارًا( إى ها حق ركا )ٌػائرًا(، كهػا قػالكا: )ركيجػٌل( كػأىٍـ حق ػركا )راجػ )ٌكيعٍر(، فٍٚؤ

 .(3/456)ج )أبٓىكف( كأى ٍـ حقركا )أبىِ(، هثل: )أعهِ(. سٓبكيً، الكتاب
 . (2/312)ج الزهخشرؼ، الهفصل (6)
 . (351)ص ( اىظر: حاشية قكلً السابق. شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ7)
(8 .]  ْ : ]كقد ذكري الهصىف فيها ُحِذَؼ هىً حرؼ أصم ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكِل
ٌَْهػػَزًة ِفػػْ َىْحػػِك: 9) َِٛؼ ىحػػك: )َعػػاِكِر(، ( عبػػارة ابػػف الحاجػػب بتهاهٍػػا: "كُتْقَمَبػػاِف  ًُ، ِبِخػػ )َقػػاِئـ َكَبػػاِئٍع(، اْلُهْعتَػػلِّ ِفْعُمػػ

َِٚف، َقػػػاَؿ اْلَخِمٓػػػُل: هقمػػػكب كػػػػ)الشاكْ(، كقٓػػػل: عمػػػِ  َكَىْحػػػُك: )َشػػػاٍؾ(، َك)َشػػػاٌؾ( َشػػػاذ، َكِفػػػْ َىْحػػػك: )جػػػاٍء( َقػػػْك
 -أصل )شػاٍؾ(: )شػائٌؾ(  القياس". كشرح قكلً: "ك)شاٌؾ( شاذ ". جكاب عف سؤاؿ هقدر، كتقدٓر السؤاؿ: )أف  

( هػع أف  كاكي لػـ تقمػب ٌهػزة،  -لتاـّ السٛح  هف: )شاكتىْ الشككة(، إذا دخمت فػْ جسػدؼ، فٍػك هثػل: )قػاـك
ىقػػل  -بكسػػر الكػػاؼ -بػػل حػػذفت، كأىػػتـ قمػػتـ: إىٍػػا تقمػػب ٌهػػزة؟ كأجػػاب عىػػً: بأىػػً شػػاذ، فهػػف قػػاؿ: )شػػاٍؾ( 

حػذؼ حػرؼ العمػة الػذؼ  -برفع الكاؼ -كهف قاؿ: )شاٌؾ(  العٓف إلِ هكضع الٛـ، ثـ أعمً إعٛؿ )قاٍض(،
هسػػتعهل كثٓػػر.  -ك)ٌػػك شػػاِئٌؾ( بقمػػب الػػكاك ٌهػػزةً  –ٌػك العػػٓف؛ طمًبػػا لمتخفٓػػف، كجعمػػً َىْسػػًيا َهْىِسػػيًّا، كاْٖصػػُل 

 .(2/772ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (12)ص اىظر: ابف الحاجب، الشافية
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ٌَاِئٍر( َٚ  ًُ َهْحُذكُؼ ) ٌََذا َأى  ـَ ِهْف  ًُ َلْيَس َكَذِلَؾ َفُعِم ـَ )َقاٍض(؛ َلِكى  ًُ ُحْك ًُ. َفَْٓىَبِغْ َأْف َيُككَف ُحْكُه  َهْقُمكَب
 َتَأه ْل.

 : ً ل  الث اب ت ة [؛(1)ق و  ، َفَِٓجُب أَ  ]ك   ْ ِل َٛ ًُ ِإْع َف  َحْذَف ـِ الث اِبِت.ِٖ  ْف َيُككَف ِفْ ُحْك
[؛ ف ع  وؿ  ف ي الر  ً : ]ت ق  ل  ٌََكَذا َلْك َكاَف َهْقُمكًبا، َكَلِكْف َٚ َتُقكُؿ َكَذِلَؾ، َبْل  ق و  َأْؼ: َْٓىَبِغْ َأْف َتُقكَؿ 

ٌَُكْيًرا(. ٌَُكْيٌر(، َك)َرَأُْٓت  ٌََذا   َتُقكُؿ: )
ىّ ف   ر ي  اله ص  ق د  ذ ك  ً : ]و  ل  [ ق و  غ ير  د  الت ص  ى  د  ع  م ي  ال  ي ر  ؼ  أ ص  ر  ً  ح  ى  ذ ؼ  ه  َأْؼ: ِفْ  ؛ف يه ا ح 

 َٛ ْع ِٙ ٌَاِئٍر( َلَكاَىِت الَياُء الَهْحُذكَفُة ِل ، َفَمْك َكاَف َهْقُمكَب ) ْفِع َكالى ْصِب ِكالَجرِّ ِؿ َكالث اِبَتِة َفَْٓرِجُع َأْحَكاِؿ الر 
ُؼ َها َفَرَض  َٛ ٌَُك ِخ ىّ ف  ِفْ َحاَلِة الى ْصِب، َك  .اله ص 

  ً ل  [(2)ق و  غ ير  د  الت ص  ى  د  ع  َكَعَمِ َتْقِدِٓر الَقْمِب َيِصُٓر الَهْحُذكُؼ َهْمُفكًظا ِعْىَد الت ْصِغِٓر  : ]ال  ي ر 
ٌَُكْيِريًّ  ًُ الت ْصِغُٓر َفَيُككُف (3)اَكَها َىُقكُؿ ِفْ: )َرَأُْٓت  َٚ َِٓرُد َعْى   ْ ًُ َحْرٌؼ َأْصِم َٛ َيُككُف ِهه ا ُحِذَؼ ِهْى (، َف

 ًُ ِؼ َها َقاَل َٛ ىّ ف  ِبِخ اله ص 
(4)  َٛ ـَ َك ٌَآٍِر(؛ ِلَيْسَتِقي ٌَاٍر( َهْقُمكَب ) َٛ َيُككُف ) ىّ ف  ـُ َف َبْل َهْحُذكُؼ  اله ص 

ٌَآٍِر(. تأهل. ( 
] غ ير  ـ  ف ي ي اء  الت ص  غ  ً : ]وت د  ل  ا(، (5)َكَذا ِفْ الىَُّسخِ  ق و  ٍَ ـُ َياُء الت ْصِغِٓر ِفٓ ّْٖصكُب: )َكُتدَغ ، َكا

ًِ َيْقَتِضْ أَ  ِه َٛ دغاهٍا فيً: )ِلمَياءِ َكِسَياُؽ َك ًِ بعد كا  ِهَٓرْيِف ِفْ َقْكِل َؿ الض  ، َكالث اِىْ ِلَياِء (6)ف  َأك 
َْٖصْكُب  ًُ: )ُقِمَبْت ِتْمَؾ الُحُركُؼ َياًء َكُأْدِغَهْت(. -َأْيًضا –الت ْصِغِٓر(. َكا ًُ، َكِهثُل َذِلَؾ َقْكُل  َعْكُس

                                                           

 . (350-349)ص ف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ( اىظر: حاشية قكلً السابق. شا1ٌٓ)
ًُ: ]كُتْدَغـُ فْ ياء التصغٓر[. 2)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، َقْكُل
(3، اٍر( عمِ القمب؛ فالفعل ٚـز كهتعدٍّ ٌُؤكًرا؛ فٍك ٌائٌر ٌك ٌَْكًرا َك  ٌارَ هثل: ) ( )ٌاَر البىاُء كالجرُؼ ٍٓكُر 

ءَ  ْْ اَر اْلبىاءَ . )حزري: (الش  ٌَدهً.(راً ٌَكْ  ٌك ٌَْكًرا ٌاَر اْلبىاءُ )ك :  اٍر( عمِ القمب ٓريد أف  (،الجرُؼ  كقكلً: )ٌك
أصمً )ٌاِكٌر( ثـ قدهت الراء عمِ الكاك؛ فصار: )ٌارًكا(، ثـ قمبت الكاك ياًء؛ لتطرفٍا إثر كسرة، فصار: )ٌارًيا( 

اىْ قمت: )ٌكيئر(، كها تقكؿ: ثـ أعل إعٛؿ قاض. فإذا صغرت )ٌائًرا( الذؼ بقْ عمِ أصمً هف غٓر قمب هك
ذا أردت تصغٓر: )ٌاٍر( الذػ قدهت )ٚهً( عمِ  )سكيئل كىكيئل كصكبئـ( فْ تصغٓر )سائل كىائل كصائـ(، كا 

 الهحكـاىظر: ابف سٓدي، )عٓىً( قمَت: )ٌكير( كها تقكؿ: )قكيض(، ك)غكيز( فْ تصغٓر )قاض(، ك)غاز(. 
 .(1/224جشرح الشافية ) حاشية: الرضْ،، ك (4/416ج) اٖعظـ كالهحيط

 .(351اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
 .(فْ بعض الىسخ)( فْ )ـ(: 5)
 .(بعد كاك إدغاهٍا فيً لمياء)( فْ )ـ(: 6)
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: ً ل  ( (1)ق و  ي س  ]ق يل : )ى و 
ا ِإَلِ الَكاِك َكَها َهر  ِفْ َِٖ  ؛[(2) ٍَ ًُ َكَقَعْت َثاِىَيًة، َفَكَجَب َقْمُب ف  َأِلَف

 )َضاِرٍب(. 

]) ل : )أ ى ي س  ً : ]ل ق ي  ل  ًُ ِإَلِ الَياِء  ؛ق و  ًُ َِٓمْ َياِء الت ْصِغِٓر َفَكَجَب َقْمُب َر َكَقَع َأِلُف ًُ ِإَذا ُصغِّ َى  ِٖ
َف   ؛ ِٖ ًِ ا ِفي ٍَ ْدَغاِه َْ َياَء الت ْصِغِٓر َكاٌك كػَ)ُعْرَكة( َأْك َأِلٌف ُهْىَقِمَبٌة كػَ)َعَصا( َأْك َزاِئَدٌة َكاِ  ًُ ِإَذا َكِل : َأى  ـْ ٍُ َقاِعَدَت

َْ ِإَلِ آِخِرِي(. َذا َكِل : )َكاِ 
ًِ  كػَ)ِرَساَلٍة( َقَمْبَت ذِلَؾ الَحْرَؼ َياًء َكَها َذَكَر ِفْ َقْكِل

  ً ل  وا (3)ق و  ط ر  ا[: ]و اض   ٍ يك  ر  اِكَىِْٓف َكَتْحِريِؾ ُكلِّ َكاِحٍد ِهْف َياِء  إ ل ى ت ح  ْمَزـُ الِتَقاِء الس  َٓ  ٚ كاِ 
ا. ٍَ ا َكَتْحِريِك ٍَ َِٖلِف ِإَلِ َأْصِم ٌر، َفَكَجَب َردُّ ا َْٖلِف ُهَتَعذِّ  الت ْصِغِٓر َكا

ا[  ٍ يك  ر  وا إ ل ى ت ح  ط ر  ً : ]و اض  ل  ا َساِكًىا، َكَياُء َأْؼ: ِلَتَعذُِّر بَ  ؛ق و  ٍَ َِٖلَف َٚ َيُككُف َها َقْبَم َف  ا ا؛ ِٖ ٍَ َقاِئ
ٚ  َساِكَىًة.  الت ْصِغِٓر َٚ َتُككُف ِإ

ا[  ٍ م  ٌ ا إ ل ى أ ص  و د  ً : ]ر  ل  . /ؽ ؛ق و  ـْ ٍِ ٌَُك الَكاُك؛ ِلَقْكِل ا )َعَصَكاِف(. 54َأْؼ: َك ٍَ  أ/ ِفْ َتْثِىَِٓت

] ً : ]ل ه ا ه ر  ل  ا.أَ  ؛ق و  ٍَ ا َبْعَد َياِء الت ْصِغِٓر الُهْقَتِضْ ِلَتَعذُِّر َبَقاِئ ٍَ  ْؼ: ِهْف َأف  ُكُقكَع

ٌ ا ي اًء[؛ ً : ]ق م ب و ل  ا َياًء أَ  ق و  ٍَ ا َلْك ُقِمَبْت َكاًكا َلَصاَرْت َياًء، َفَقْمُب ٍَ َى  ا َياَء الت ْصِغِٓر؛ َكِٖ ٍَ ْؼ: ِلُهَىاَسَبِت
َْٖهِر َأكْ  ِؿ ا ًُ َقْد ِقَٓل ِبَذِلَؾ ِفْ َأِلِف )َعَصا(ِهْف َأك  ًِ الى ظ اـُ  (4)َلِ َعَمِ َأى  ٌَا، َجَزـَ ِب رُ  َكَىحِك ٌِ ٌَُك َظا  (5)َك

ِريفِ  ـِ الش  َٛ  .(6)َك

  ً ل  [(7)ق و  َِٖلِف الَكاِقَعِة َبْعَد َياِء الت ْصِغِٓر. ؛: ]ب ع د  األ ل ف   َأْؼ: َبْعَد ا

                                                           

: ]كاضطرا إلِ تحريكٍا[. 1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ  َقْكِل
ػذي العمػة  ( أصل )ىاس(: )ُأىاس(؛ فتقكؿ فْ تصغٓري: )ُىَكْيس(، حذفت الٍهزة2) ٚ لعمة هكجبة، بل لمتخفٓف، ٌك

ى هػا لػـ ٓجػب ردُّ الهحػذكؼ ٌٍىػا؛ ٖىػً  غٓر زائمة فْ حاؿ التصغٓر، ٚك حاجة ضركرية إلػِ رد الهحػذكؼ. كا 
ػػ ْٓ ػػل( هػػف البػػاقْ، لكىػً ٓجػػكز رّد الهحػػذكؼ؛ فػػإذا رددتػػً قمػَت فػػْ تصػػغٓري: )ُهَٓ ٌُػػَكيٌِّر(، يهكػف بىػػاء )ُفَعْٓ ٌت(، ك)

ركػػػػف الػػػػدٓف، شػػػػرح الشػػػػافية ك ، (1/224جعمػػػػِ بىػػػػاء )ُفَعْيِعػػػػل(. اىظػػػػر: الرضػػػػْ، شػػػػرح الشػػػػافية )ك)ُأَىػػػػيٌِّس( 
 (.1/336)ج

 .(352اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
 .(1/100الىظاـ، شرح الشافية )ج( 4)
 ( )ظاٌر(، ساقط فْ )ؾ(.5)
 (.1/336ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (6)
َِٖلُف َياًء[.( ساقط فْ )ـ(، إلِ قكلً: ]فَ 7) َر اْىَقَمَبِت ا  ِإَذا ُصغِّ
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  ً ل  م ب ت  األ ل ف  ي اًء[(2): أ/26/ؽ (1)ق و  ق  غّ ر  اى    َأْؼ: ِلَها َسَبَق ِفْ َأِلِف ِرَساَلٍة. ؛]ف إ ذ ا ص 

ز اؿ  ق و   ً : ]و  ل 
(3) ] ب  ج  ؛  ؛اله و  ا َبْعَد َأِلٍف َزاِئَدٍة َفُرد  ٍَ ُف ٌَُك َتَطرُّ ٌَْهَزًة، َك َأْؼ: الُهْكِجُب ِلَقْمِب الَكاِك 

ٌَُك الَكاُك. ، َك ًِ ْهَزُة ِإَلِ َأْصِم ٍَ  َأْؼ: ال

  ً ل  [(4)ق و  ب  ج  ز اؿ  اله و  ٌَْهَزًة،  ؛: ]و  ا َأْؼ: الُهْكِجُب ِلَقْمِب الَكاِك  ٍَ ٌَْهَزًة َأى  َف  ُهْكِجَب َقْمِب الَكاِك  ِٖ
َِٖلِف؛ ـْ َيَقْع ِحَٓىِئٍذ َبْعَد ا َِٖلُف َياًء َفَم َفَزاَؿ الُهْكِجُب،  َكَقَعْت َطَرًفا َبْعَد َأِلٍف َزاِئَدٍة َكِفْ الت ْصِغِٓر، ُتْقَمُب ا

ٌَُك الَكاُك. ، َك ًِ  َفَكَجَب الر دُّ ِإَلِ َأْصِم

  ً ل  [(5)ق و  ب ر  د( ى ظ ر  إ ل ى اله ك  و  ير  )أ س  غ  ح  ف ي ت ص  ح  ـ  إ ف  ه ف  ص  َأْف  -أْيًضا –َُٓجكُز  : ]ث 
َف )ِسَٓر( أَ  ًُ َكَبْٓ َى ـُ ِلُيف رَؽ َبْٓ َٛ ُْٓدَغ ا َكَها َتُقكُؿ: )ُسْكِير(، َف ٍَ ْٓ ْك َأْف َيُككَف َيُككُف َراَعِ الِبْىَيَة َكَحاَفَع َعَم

َٚ ُْٓدِغُهكَف َىْحَك:  َىَظَر ِإَلِ ـْ  ٌُ َٚ َتَرا ؛ َأ ًِ َٚ ُيْعَتدُّ ِب ا َأف  َياَء الت ْصِغِِٓر َعاِرَضٌة، َكالَعاِرُض  ا ي  و  ى اد  ﴿و 
ال ؾ ﴾ ه 
ِؼ َها ِإَذا ؛ (6)  َٛ ًٛ ِفْ ِبْىَيِة الَكِمَهِة.ِلُعُركِض َهِجَْء الَياِء َبْعَد الَكاِك ِبِخ ا َأْص ٍَ  َكاَف َهِجُٓئ

[ : ً ل  [(7)ق و  ت ب س  ب الف ع ل  م  ( َك)َأْجَكَب(:  (8)َأْؼ: َلْك أُِعل   ؛ل ئ ال  ي  َفِقَٓل: )َأَساد( َكَها ِقَٓل ِفْ )َأْقَكـَ
(، َك)َأَجاَب(. ـَ  )َأَقا

  

                                                           

 .(353اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
ذافْ المساف:  (2) ْ  ) :فقْمتَ  الٛـَ  حذْفت (َعطاءً ) َصغ ْرت كاِ  ًِ  اْجَتَهَعػْت  اْسػـٍ  ُكػلُّ  َكَكػَذِلؾَ  ،(ُعَطػ ثُ  ِفيػ َٛ  يػاَءاٍت، ثَػ

ّْ ) :ِهْثلُ  ًُ  ُحِذَفت ،(ُعَدؼّ )ك (،ُعَم ـُ  ِهْى  ٛ تصػغٓر: . كأهػا فػْ هجهكعػة الشػافية: فِفْعػل َعَمػِ َهْبِىيًّػا َيُكػفْ  َلػـْ  ِإذا الػ
)عطاء(، أصمٍا )عطاك(، قمبت الكاك ٌهزة؛ لكقكعٍا طرًفا بعد اٖلف، فإذا صغر اىقمبػت اٖلػف )يػاًء(، كزاؿ 

(، ثػـ الهكجب فُرد  إلِ أصمً، كقٓل: )ُعَطٓك(، ثـ قمبت الكاك ياًء؛ لتطرفٍا، كاىكس  ْ ار ها قبمٍا؛ فحصل )ُعَط
شػػػآٌف، هجهكعػػػة الشػػػافية، شػػػرح ، ك (15/70ج) العػػػرب لسػػػافاىظػػػر: ابػػػف هىظػػػكر، حػػػذفت اليػػػاء اٖخٓػػػرة. 

 . (353)ص الجاربردؼ
َِٖلُف َياًء[. 3) َر اْىَقَمَبِت ا  . 353الهرجع السابق، ص( حاشية قكلً ]َفِإَذا ُصغِّ
ًُ: ]ثـ4)  إف َهْف صحح فْ تصغٓر )أسكد( ىظر إلِ الهكبر[. ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، َقْكُل
 .(354اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 5)
 .   [77الزخرؼ:]( 6)
َح ِفْ َتْصِغِٓر: )َأْسَكد( َىَظَر ِإَلػِ الُهَكب ػر، كهػف أعػّل، ثػـ أدغػـ؛ فػٗف التصػحيح فػْ الهكبػر 7) ـ  ِإف  َهْف َصح  ( )ُث

ْمَتِبَس  َٓ  ٛ  . (354)ص ِبالِفْعِل، كالتصغٓر ٓدفع ذلؾ(. شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ إىها كاف ِلَئ
 .(اعتل)( فْ )ط(: 8)
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[ : ً ل  [(1)ق و  اؽ  ل ح  م ى اإل  اف ظ ة  ع  ـِ َأْؼ:  ؛ه ح  ُِٖعل  ِبَقْمِب الَكاِك الَقاِئ ْلَحاِؽ  ِ٘ بػِ)َجْعَفَر( َكَلْكَٚ ا
َها(.  ِكٌؿ( َهْصُركٌؼ كػَ)ُهَكب ِرٌِ ْرِؼ َك)ُجَدْٓ ِكُد( َهْهُىكٌع ِهَف الص   )ُأَسْٓ

ا[  ٍ ف  ذ ؼ  ل ت ط ر  يرة  ب الح  ت  األ خ  خ ص  ً : ]و  ل  ٌَُك َٚ ِإف  الَحْذَؼ ِلٛسْ  -َأْيًضا –ُيَقاُؿ:  ق و   ِتْثَقاِؿ، َك
 ًِ ـٌ، َكَىِظُٓرُي َقْكُؿ سػِػٓػػَبػػَكيػْػ َٚ  َْ

ٌِ ٚ  ِعْىَد الَياِء الِتْ   ِفْ )َفَرْزَدؽ( )ُفَرْيِزد(. (2)َيَقُع ِإ

[ : ً ل  ًيا(3)ق و  ت  ى س  ار  ف ت  ص  ذ  ا  ذ ا ح  و 
ْ  ِلمت ْخِفِٓف َكالَحْذِؼ ِفْ )َدـ( َأْؼ: َِٖ  ؛[(4) ًُ َحْذٌؼ اْعِتَباِط ى 

ا. ٍَ ْسًيا ِبَكْسِر الىُّكِف َكَفْتِح ََ  َك)َٓد( َكِف

  ً ل  ا[(5)ق و   ٍ ت د  ب  ل و  اع  َرْت ِفْ َحاِؿ  ؛: ]و  ٍَ ِؿ َكَها ِفْ )َقاٍض( َلَظ َٛ ْع ِ٘ َأْؼ: َكَلْك ُحِذَفِت الَياُء ِبا
 الى ْصِب.

  ً ل  ـِ  [(7): ]ع ط يّ (6)ق و  ًُ ِحَٓىِئٍذ َعَمِ الَقْكِؿ الَهْرُجكِح َيُككُف الَهْحُذكُؼ ِفْ ُحْك َى  ِبَكْسِر الَياِء، ِٖ
( ِبَكْسِر الَياءِ  ّْ ْفِع )ُعَط  .(8)الث اِبِت َفَيِصُٓر كػَ)َقاٍض( َفَْٓىَبِغْ َأْف ُيَقاَؿ ِفْ الر 

او ة [ ً : ]إ د  ل  ٌُ  ق و  َرُة،  ٍَ َْ الِهْط ـِ.َكٌِ ْهَزِة َكالِهي ٍَ  َها ِبَكْسِر ال

                                                           

ْلَحػاِؽ(. شػآٌف، هجهكعػة الشػافية، 1) ِ٘ ( )كهف صػحح فػْ تصػغٓر )جػدكؿ(؛ فمصػحة )جػدكؿ(؛ ُهَحاِفَظػٌة َعَمػِ ا
 . (354)ص شرح الجاربردؼ

 .(3/448)ج ( اىظر: سٓبكيً، الكتاب2)
( -( )ثـ أشار إلِ كيفية التصغٓر عىد اجتهاع ثٛث ياءات فػْ آخػر الكمهػة 3) ّْ فقػاؿ: حػذفت  -كهػا فػْ )عطػ

َذا ُحِذَفْت  ًٚ لمياءات، كخصت اٖخٓرة بالحذؼ؛ لتطرفٍا، ككثرة  تطرؽ التغٓٓر إلِ اٖكاخر، َكاِ  اٖخٓرة؛ استثقا
 . (354)ص ؼَصاَرْت َىْسًيا(. شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربرد

؛ 4) ُّْ ( تكػػررت لفظػػة )َىْسػػيًا( فػػْ كتػػب الصػػرؼ كثٓػػًرا، كالهػػراد هىٍػػا كهػػا ذكػػر ابػػف جهاعػػة: )الَحػػْذُؼ اْٚعِتَبػػاِط
ا. ككها جاء فْ قكؿ الرضْ اٚستراباذؼ،  ٍَ ْسًيا(، ِبَكْسِر الىُّكِف َكَفْتِح ََ ِلمت ْخِفِٓف، َكالَحْذِؼ ِفْ )َدـ( َك)َٓد( َك)ِف

َْٖفَصػح، َكَقْكِلػَؾ فػْ: )َعَطػاء(، فْ شرح الشافية:  َِٖخَْٓرُة )َىْسيًا( َعَمِ ا َِٛث ياءات ُحِذَفِت ا )ِإِف ات َفَق اْجِتَهاُع َث
(، َك)ُأَدي ػػػػػػػٌة(، َك)ُغَكي ػػػػػػػٌة(، َك)ُهَعي ػػػػػػػٌة(. الرضػػػػػػػْ، شػػػػػػػرح الشػػػػػػػافية  ْ  ك)إَداَكٍة(، َك)َغاِكَيػػػػػػػٍة(، َك)ُهَعاِكَيػػػػػػػة(: )ُعَطػػػػػػػ

 .(1/226)ج
ًُ: ]ٖىً حذفت هف )هعاكية( اٖلف[.( ساقط فْ )5)  ؾ(،  ك)ـ(، َقْكُل
( فْ الرفػع، كالجػر، ك)ُعَطيًّػا( فػْ الىصػب، كػػ)قاٍض(. شػآٌف،  (6) ّْ ا لقٓل: )ُعَط ٍَ ىص الجاربردؼ )َكَلِك اْعُتد  ِب

 . (354)ص هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ
 .(355اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 7)
، كهػػررت ( فيقػػاؿ: )ٌػػذ8) ّْ (، كلػػك اعتُػػّد باليػػاء الهحذكفػػة لقٓػػل: )ٌػػذا ُعَطػػ ّْ ، كرأٓػػت ُعَطّيػػا، كهػػررت بُعَطػػ ّْ ا ُعَطػػ

( فْ الرفع كالجر، ك)رأٓت ُعَطيًّا(  ّْ  .(1/340كقاض. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج -فْ الىصب -بُعَط
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ير ة [ ف ت  األ خ  ذ  ً : ]ح  ل  َْٖفَصِح َٚ ُيْحَذُؼ  ق و  َْٖفَصِح، َكَعَمِ َغِْٓر ا َِٖخَٓرُة َعَمِ ا َيْعِىْ ُحِذَفِت ا
 َكَها ُىِقَل َعْف َبْعِض الى ْحِكيَِّٓف.

] ي ة ( األ ل ف  ف ت  ه ف  )ه ع او  ذ  ً  ح  ً : ]أل  ى  ل  ِهُٓر/ؽا ق و  ْأِف، َكِفْ َبْعِض الىَُّسِخ؛  ب/54لض  ِلمش 
ِة. ٌَُك َضِهُٓر الِقص  ا، َك ٍَ َى  ِٖ 

] ه ت  غ  ـ  ق م ب ت  الو او  ي اًء و أ د  ً : ]ث  ل  ُّْ  ق و  َْٖىَدُلِس ِكيًّا( : "ِقَياُس َهْف َقاَؿ )ُأسَ َقاَؿ ا ِكُد( َكَرْأُْٓت )ُأَحْٓ ْٓ
 ُّْ َٓراِف ًُ". َقاَؿ السِّ ٍَ َأْف َيُقكَؿ: )ُهْعَِٓكي َة(، َكَكَذِلَؾ َها َأْشَب

رْت )ُهَعاِكَيُة( َعَمِ َهْف َقاَؿ: (1)  : "لك ُصغِّ
ِكدُ  ًُ َعَمِ )ُهَعي َة()ُأَسْٓ َرْت ( َجاَز ِإْقَراُر الَكاِك؛ َفَتُقكُؿ: )ُهْعَِٓكي َة(، َكالَعَرُب َصغ 

(2). 
  ً ل  ((3)ق و  وا )ع ط ي  ز  و  ِف َكَساِكَىٍة. [(4): ]ج  َث َياَءاٍت ُهْدَغَهَتْٓ َٛ  َيْعِىْ َث

]  ً ه  ال  ل  ك  اص  ٌ ذ ا ح  [ : ً ل  ِريفُ  ق و  ٌَُك الش  ًُ َك ًُ هللُا  -(5)ِعَباَرُت ًُ َقْد َأْكَرَد  -َتَعاَلِ -َرِحَه ـْ َأى  اْعَم
( َكَهرَ   ْ ًُ َيْقَتِضْ َجَكاَز َأْف ُيَقاَؿ ِفْ َتْصِغِٓر )َعَطا( )ُعَط َْٖفَصَح َأى  : ا ًِ ، َك)َرَأُْٓت (6)ْرُت ِبَعَطاَعَمِ َقْكِل

َكابُ  ًِ َأَحٌد، َكالص  ٌََذا َٚ ُُٓجكُز َكَٚ َيُقكُؿ ِب  َأْف َتُقكَؿ: ُعَطيًّا( كػَ)َقاٍض(، َكَٚ َتُككُف الَياُء الَهْحُذكُفُة َىْسًيا، َك
َِٖخَٓرُة ِهْف َغِْٓر َبا ُث َياَءاٍت ُحِذَفِت ا َٛ ِب )َأْحَكػ( َىْسًيا ِبِإْجَهاِع. َكُيْهِكُف َأْف َفِإَذا اْجَتَهَع ِفْ الط َرِؼ َث

َْٖفَصِح َقٌْٓد ِفْ َحْذِؼ الَياِء َٚ ِفْ )َىْسًيا( َفِإف  َبْعَض الى ْحِكيَِّٓف َيُقكُؿ: ِفْ َتْصِغِٓر )عَ  َطا(، ُيَقاَؿ َعَمِ ا
( َكَها َتُقكُؿ ِفْ َتْصِغِٓر )َأْحَكػ(: )ُأحَ  ّْ (، َك)ُكَس ّْ ه ِة َك)َكَسا( )ُعَط ( ِبُسُككِف الَياِء؛ ِلَحْذِؼ الض  ْْ

ًُ. َفمَُٓتَأه ْل. َكالَهْكِرُد الُهَص  ُه َٛ ِ َك ٍَ ا. اْىَت ٍَ ـِ ُهْكِجِب َحْذِف ا؛ ِلَعَد ٍَ ْثَباِت بُ َكالَكْسَرِة ِهَف الَياِء َكاِ  ُخ  (7)كِّ ْٓ ٌَُك الش 
ِٓف ابػْػُف َهػاِلػػؾٍ َبْدُر   . (8)الدِّ

                                                           

(1)  ُّْ َٓراِف  (.4/208سٓبكيً )ج كتاب ، شرحالسِّ
 َة(.( فْ )ـ(: )ُهْعَِٓكي  2)
ًُ: ]ٌذا حاصل كٛهً[.3)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
 .(356اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
 (.1/340ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (5)
 ( فْ )ط(: )بعطْ(.6)
ِٓف ابػْػُف َهػاِلػػٍؾ.7) ُْٓخ َبْدُر الدِّ  ( لـ أعثر عمِ ٌذا المقب ٚبف الىاظـ. الش 
ٌػػػػ( دمحم بػػػف دمحم بػػػف عبػػػد هللا بػػػف هالػػػؾ الطػػػائْ، أبػػػك عبػػػد هللا، بػػػدر الػػػدٓف: الّىحػػػكّؼ بػػػف 686)ت( ابػػػف الىػػػاظـ8)

ػػل دهشػػق هكلػػًدا ككفػػاة. سػػكف بعمبػػؾ هػػدة. لػػً )شػػرح اٖلفيػػة( يعػػرؼ  الّىحػػكّؼ: ٌػػك ابػػف ىػػاظـ )اٖلفيػػة(. هػػف ٌأ
اىْ، ك)شػػػرح ٚهيػػػة بػػػػ)شرح ابػػػف الىػػػاظـ(، ك)الهصػػػباح( فػػػْ الهعػػػاىْ كالبيػػػاف، ك)ركض اٖذٌػػػاف( فػػػْ الهعػػػ

اٖفعاؿ( فْ الصرؼ ٖبيً، ككتاب فْ )العركض( كشرح غريب )تصريف ابف الحاجػب(، كغٓػر ذلػؾ. تػكفْ 
 ، كالصػػػػػفدؼ، الػػػػػكافْ بالكفيػػػػػات(15/581)ج عػػػػػف ىٓػػػػػف كأربعػػػػػٓف عاًهػػػػػا. اىظػػػػػر: الػػػػػذٌبْ، تػػػػػاريخ ا٘سػػػػػٛـ

 . (7/31)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(1/225ة( )ج، كالسٓكطْ، بغية الكعا(1/165)ج
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] يف  و  ً  ت ى  ً : ]إ ذ  ل ي س  ف ي ل  ْرِؼ َكَها َسَيْأِتْ. ؛ق و  ًِ َهْهُىكًعا ِهَف الص   َأْؼ: ِلَكْكِى

  ً ل  ذ ؼ  (1)ق و  ًفا ف ي أ ف  الح  ال  ـْ  [(2): ]خ  ٍُ َٛ َقاَؿ َبْعُض ِلي ا، َف َٛ : َجَعُمكا الَحْذَؼ ِفْ )َأْحكػ( ِإْع
، َفَتُككَف الَياُء )َىْسًيا( ِعْىدَ   ْ ًِ اْعِتَباِط كر َعَمِ َأف  الَحْذَؼ ِفي ٍُ ُي، َيُككُف الَياُء )َىْسًيا( ِعْىَدُي، َكالُجْه

، َفَتُككَف الَياءُ   ْ ًِ اْعِتَباِط كُر َعَمِ َأف  الَحْذَؼ ِفي ٍُ . َكالُجْه ـْ ٌُ  )َىْسًيا( ِعْىَد

ٌ ذ ا[ ر  ل ؾ  ه ف    ٍ ي ظ  ً : ]و  ل  َْٖفَصِح ِإَشاَرٌة ِإَلِ َأف  ِفْ  ؛ق و  ًُ َعَمِ ا َأْؼ: ِبَها ُقْمَىا ِهْف َأف  َقْكَل
ًِ َيُككُف )َىْسًيا ًفا ِفْ َأف  الَحْذَؼ ِفي َٛ ٌَُك )َأْحَكػ( ِخ ، َبْعِض ُصَكِر اْجِتَهاِع َثِٛث َياَءاٍت، َك ( َأك ًٚ
ْفِع َهْهُىكٌع؛ َفِإف   ( ِبَكْسِر الَياِء َحاَؿ الر  ٍّْ ًُ َيْقَتِضْ َجَكاَز )ُعَط َْٖفَصُح َأْف َيُككَف )َىْسًيا(. َكَقْكُل  َتَعمَُّق َكا

ًُ ِإَشاَرةٌ  َى ا ُقْمَىا: ِإى  َٚ َيْقَتِضْ َذِلَؾ؛ ِٖ : )َىْسًيا(،  ًِ َْٖفَصِح ِبَقْكِل ًِ َعَمِ ا ِإَلِ َأف  ِفْ َتْصِغِٓر )َأْحَكػ(  َقِكِل
ًُ َأْف  ْمَزـُ َهَع َْٖفَصُح َأْف َيُككَف )َىْسًيا(، َكَٚ َٓ ، َكا ًِ )َىْسًيا( َأك ًٚ ًفا ِفْ َأْف َيُككَف الَحْذُؼ ِفي َٛ َٚ َيُككَف ِخ

ْمَزـُ َأْف َٚ َيُككفَ  ـْ )َىْسًيا(، َكَٚ َٓ ٍِ ِرِي  الَحْذُؼ ِفْ )َأْحَكػ( ِعْىَد َبْعِض َفِإف  الَحْذَؼ  -َأْيًضا –)َىْسًيا( ِفْ َغْٓ
  ْ ًِ اْعِتَباِط ٌؼ ِفْ َأف  الَحْذَؼ ِفي َٛ َأْك  ِفْ َغِْٓر )َأْحَكػ( َيُككُف )َىْسًيا( ِباٚتَِّفاِؽ، َكَأه ا ِفْ )َأْحَكػ( َفِخ

؛ َفَيُككَف )َىْسًيا(، َكِعْىدَ   ْ ـُ اْعِتَباِط ٍِ ٌؿ ِعْىَد َبْعِض َٛ ُؼ َٚ  ِإْع َٛ َٛ َيُككُف ِعْىَدُي )َىْسًيا(، َفالِخ ٌؿ َف َٛ ـْ ِإْع ٍِ َبْعِض
ْمَزـَ َها َقاَؿ، َبْل ِفْ )َأْحَكػ(. ( َحت ِ َٓ ٍّْ  َيُككُف ِفْ )ُعَط

[ : ً ل  ار ح  (3)ق و  ٌ ذ ا الش  ه ل   ( ِبكَ  [ح  ٍّْ ْمَزـُ َجَكاَز )ُعَط َٓ ًُ ْفِع.ِهْف َأى   َسِر الَياِء ِفْ الر 

ير ي [ س  م ى ت ف  ً : ]ع  ل  : )َىْسًيا(. ؛ق و  ًِ َْٖفَصِح ُهَتَعمٌِّق ِبَقْكِل : َعَمِ ا ًِ  َأْؼ: َعَمِ َتْفِسِٓر َقْكِل

] ل ؾ  و از  ق و  ي ج  ت ض  ً : ]ال  ي ق  ل  ًُ َلْك َقاَؿ  ق و  َى  ًِ َىَظٌر؛ ِٖ ىّ ف  َكِفي َِٖخَٓرةُ اله ص  )َىْسًيا( ِفْ  : ُحِذَفِت ا
ًرا، َكَلِكف   ٌِ َْٖفَصِح ِبالَجْهِع َيُككُف َها َذَكَرُي َظا َْٖفَصِح، َكُقْمَىا ََٓتَعم ُق َعَمِ ا ىّ ف  الَجِهيِع َعَمِ ا َها  اله ص 

ـِ الت ِقِِٓٓد ِبالَبْعِض  َذَكَر َلَفَع ِفْ الَجِهيِع َبْل َقاَؿ: ُحِذَفتِ  َْٖفَصِح؛ َأْؼ: ُهْطمًقا؛ ِلَعَد َِٖخَٓرُة )َىْسًيا( َعَمِ ا ا
َْٖفَصِح بػ)َىْسًيا( َأْف َيُككَف الَقْكُؿ الَهْرُجكُح  ِر َلْك َتَعم َق َعَمِ ا ٌِ ًِ َأْك الَجِهيِع َفَْٓىَبِغْ ِبَحَسِب الظ ا ـَ َكْكِى َعَد

ًِ َتْقُِٓٓد  )َىْسًيا( ُهْطمًقا، َكَها ًُ ِفي َى  ِر؛ ِٖ ٌِ ِؼ الظ ا َٛ ٍؼ، َكَها َذَكَرُي َتْأِكيٌل َعَمِ ِخ َٛ َذَكَرُي َتْأِكيٌل َعَمِ ِخ
 الُهْطَمِق ِبالَجِهيِع. ض. 

                                                           

ًُ: ]ٚ يقتضْ جكاز قكلؾ: )عطْ( بكسر الياء[.1)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
 .(357اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 2)
ٌػػػ( عمػػِ اٖفصػػح إشػػارة إلػػِ أف فػػْ بعػػض صػػكر اجتهػػاع اليػػاءات خًٛفػػا فػػْ أف 646( قػػكؿ ابػػف الحاجػػب)3)

ػػاِرُح َعَمػػِ َتْفِسػػِٓرِي ههىػػكع؛ فػػإف الحػػذؼ إعٛلػػْ أك ٚ، كيظٍػػر لػػؾ هػػف ذلػػؾ أف اٚقت ٌَػػَذا الش  ضػػاء الػػذؼ َحَهػػَل 
تعمػػػق قكلػػػً: )عمػػػِ اٖفصػػػح(، بقكلػػػً: )ىسػػػًيا( َٚ َيْقَتِضػػػْ َجػػػَكاَز َقْكِلػػػَؾ: )ُعَطػػػْ( فػػػْ حػػػاؿ الرفػػػع(. شػػػآٌف، 

 . (354)ص شرح الجاربردؼ ،هجهكعة الشافية
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] ر  الي اء  س  ( ب ك  : )ع ط يٍّ ل ؾ  و از  ق و  ي ج  ت ض  ً : ]ال  ي ق  ل  َْٖفَصحِ  ؛ق و   َأْؼ: َبْل ُهْقتَضاُي َأف  َغَْٓر ا
ا.  ٍَ ًُ ِفْ َبْعِض َٚ َُٓىاِفْ َتَعَُّٓى ٌَُك  ـَ َلْيَس َكَذِلَؾ ِفْ الَجِهيِع، َك  َأف  الُحْك

  ً ل  ت ة  (1)ق و  ال ط  الك ه  ف  ي خ  ٌ و  ل و  : ]ه ف  )الح و ة (, و 
ّـِ: َسَكاٌد َقاَؿ ِفْ الَقاُهكسِ  [(2) : )الُحك ُة( ِبالض 

َكاِد" "الُكَهْٓتُ  أ/55، َكَقاَؿ: /ؽ(3)ِإَلِ الُخْضَرِة َأْك ُحْهَرٌة ِإَلِ الس 
ًُ الُكْهَتُة،  9 ًُ ُقُىكٌء، َكَلْكُى اِلذؼ َخاَلَط ُحْهَرَت

(، َكَقاَؿ: )َقَىَأ( َكػ)َهَىَع(: )ُقُىكءً  ًُ"َك)َقْد َكُهَت(: َكػ)َكُرـَ ْت ُحْهَرُت  .(4)ا(: اْشَتد 

]) يد  د  أ  الح  د  ث ل : )ص  ً : ]ه  ل  ْهَزِة: "ُيَقاُؿ: َصِدَغ الَفَرُس(،   َقاَؿ ِفْ )الَقاُهكِس( ق و  ٍَ ِفْ َباِب ال
ٌَُك  (، َك َْ َصُدؤُ (6)ِبالَقْصرِ  (5)َأْصَداكػَ)َفِرَح َكَكُرـَ ، َكٌِ

ُي الط ْبُع َكالَكَسُخ" (7) َٛ  .(8)الَحِدِٓد َع

  ً ل  اًء[(9)ق و  ل ى ي  ـ  ق م ب ت  الو او  األ و  َْ َياَء  : ]ث  ًُ ِإَذا َكِل ْ َأى  ِبَتاٍء َعَمِ الَقاَعِدِة الَهْذُككَرِة، َكٌِ
 الت ْصِغِٓر َكاٌك ُقِمَبْت َياًء.

ل   [(10)ً  ق و  ي  ت ب اط  ا،  : ]ا ع  ٍَ ا(؛ َأْؼ: َذَبْحُت ٍَ : )َعَبْطُت الى اَقَة َكاْعَتَبطُّ ـْ ٍِ َهَمٍة ِهْف َقْكِل ٍْ ٌَُك ِبػ)َعٍْٓف( ُه
ا ِعم ٌة. ٍَ  َكَلْيَس ِب

[ : ً ل  ت ب ار ي [(11)ق و  ى ع  ه ف  اع  غ ير  ال  ي ه  ًُ ِصيغَ  ؛ف إ ف  الت ص  ْف َتَغٓ َرْت َهَع ُة )َأْفَعَل( َأْؼ: َكاِ 
( َك) َٚ َتَرػ َأى َؾ َتْهَىُع َصْرَؼ )َأَشد  ا َكالُهَحق ِق، َأ ٍَ َر َفٓ ْف ِبالَحْذِؼ َكالَبَدِؿ َىَظًرا ِإَلِ َأف  الُهَقد  ُأَشَْٓد( َكاِ 

                                                           

 .(358اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
رؼ، ( الُحك ةُ 2) : لكٌف ٓخػالط الُكْهتَػة، هثػل صػدأ الحدٓػد. كقػاؿ اٖصػهعْ: الُحػك ُة ُحْهػَرٌة تضػرب إلػِ السػكاد. الجػٌك

 .(6/2322)ج الصحاح
 .(1/1277(اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج3)
 . 1/159جالهرجع السابق، اىظر:  (4)
َىس( َٓركبُ 5) رؼ، تٍذٓب المغة (  )الصدأ(: هٍهكٌز َهْقُصكٌر: )الطَبع كالد   .(12/153)ج الحدَٓد. اٌٖز
 ( )بالقصر(، ساقط فْ )ؾ(.6)
ُداٌؤ(.7)  ( فْ )ؾ(: )َصْٓ
 .(1/45اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج (8)
(9 .]  ْ ًُ: ]اعتباط  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
 .(359اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 10)
(11) ّْ ، هػػف )َأْحػػَكػ( اختمفػػكا فػػْ أىػػً )اعتبػػاطْ(، أك )إعٛلػػْ(، ثػػـ اختمػػف القػػائمكف فػػْ أىػػً ( )فػػْ تصػػغٓر )ُأَحػػ

ْ  فػػْ أىػػً هىصػػرؼ أك ٚ، فاختيػػار سػػٓبكيً، ككثٓػػر هػػف الىحػػكيٓف إلػػِ أىػػً غٓػػر هىصػػرؼ لػػػ)الصفة،  ِاْعِتَبػػاِط
، ككزف الفعػػػل(؛ َفػػػِإف  الت ْصػػػِغَٓر َٚ َيْهَىػػػُع ِهػػػَف اْعِتَبػػػاِرِي؛ بػػػدلٓل قػػػكلٍـ: ) ُّْ ٌػػػذا ُأَفْيِضػػػُل هىػػػؾ(؛ فيقػػػاؿ: )ٌػػػذا ُأَحػػػ

(. شآٌف، هجهكعة الشافية  ْ (، ك)هررُت بُأَح  ْ  . (354)ص شرح الجاربردؼ ،ك)رأُٓت ُأَح
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ًِ الت ٍصِغُٓر ِهْف َأْسَبا َىا َكالت ْفِصُٓل ِفيَها ِب ٍُ ٌَ ًُ َِٓخلُّ َتَغٓ َرْت ِصيَغُة )َأْفَعَل(؟ َفَكَذا  ٌَُك َأى  ْرِؼ  ِب َهْىِع الص 
، َكَذِلَؾ الَكْزُف ُهَراًعِ ِفْ الَعْدِؿ ِإِذ الَعْدُؿ َأْهرٌ  ًِ ًِ الَكْزُف الَهْعُدكُؿ ِإَلْي ًُ َُٓزكُؿ ِب َى  ، َكَيِخلُّ ِبالَعْدِؿ؛ ِٖ  ْ  َلْفِظ

ِي ِإَلِ َكاِحَدٍة، َفَتُقكُؿ  َْٖقَصِ؛ ِلُكُجكِب َردِّ ِفْ )ُرَباٍع( َك)َهَساِجَد(: )ُرَبيِّع( ك)ُهَسِْٓجد(، َكِبْكْزِف ِبالَجْهِع ا
ًِ ِزَياَدٌة َكِزَياَدِة  ِل ـْ َيُكْف ِفْ َأك  الِفْعِل ِإْف َل
)اْىَفَعَل(، َكػ)َدََٓل(( 1)

ُدكَف َأْحَهَر، َكَىْرِجس، َكَيْشُكر، َكْيَغِمب،  (2)
َِٖلِف َكالىُّكِف ِإَذا َٖ  (3)َكِبا ًِ َياًء، َكَها َتُقكُؿ ِفْ )ُسْمَطاف( َعَمًهااْىَقَمَبِت ا ُدكَف َها ِإَذا  (5))ُسَمْيِطٌٓف((4)ِلُف ِفي

َبِقَْٓت، َىْحَك: )ُسَكَْٓراف( َكَٚ َِٓخلُّ ِبالَكْصِف َكالَعَمِهي ِة َكالت ْأِىٓثِ 
(6)  ُّْ  .(7)َكالت ْرِكِٓب َكالُعْجَهِة، َقاَؿ َذِلَؾ الر ِض

  ً ل  ى ب ف  ع ه ر  (8)ق و  يس  ت ار  ع  : ]و اخ 
ر ؼ   (9) ً  ه ى ص  ً  أ ى  ه ف  ت ب ع  َأْؼ: َىَظًرا ِإَلِ َأف  الَحْذَؼ  ؛[و 

َىا َلْيَس َكالَحْذِؼ ِفْ )َقاٍض، َفَيكُ  ٍُ ٌَِذِي الِبْىَيِة َفَخَرَجْت َعْف ٌَ ا َعَمِ  ٍَ كف ُهَراًدا، َفَصاَرِت الَكِمَهُة َكَأى 
َر )َأْحَهُر( َتْصِغَٓر الت ْرِخيـِ  َٛ 56/ؽ ِصيَغِة )َأْفَعَل(؛ َكِلَذِلَؾ ِإَذا ُصغِّ أ/ ِقَٓل )ُحَهْٓر( َعَمِ َكْزِف )ُفَعْٓل( ِب

ْىِتَفاِء ِصيَغِة )َأْفَعل(، ٍؼ؛ ِٚ َٛ ِل(  ِخ ِْ )الُهَفص  ًِ َكَذا ِفْ َشْرَح ْف َكاَف ِفْ الت ْقِدِٓر َعَمْي ىّ ف  َكاِ  ل مه ص 
(10) 

 ِّْ َْٖىَدُلِس ٍؿ ُهكِجبٍ  (11)َكا َٛ ْع ِِ٘ ًِ ُقكا َبَْٓف َها الت ْغِِٓٓر ِفي ـْ َفر  ٍُ : َكَكَأى  َٚ ًُ ِفْ  َقا َفَيُككُف الَهْحُذكُؼ ُهَراًدا ِهْثَم

                                                           

 (.322اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )صعىد:  )الفعل( (1)
 ( فْ )ؾ(: )ككيل(.2)
 ( فْ )ؾ(: )إف(.3)
 ( فْ )ؾ(: )َعَمِ ِعْمِهْ(.4)
 ك)ط(: )ُسَْٓمِطٓف(. ( فْ )ؾ(،5)
 ( )كالتأىٓث(، ساقطة فْ )ط(.6)
( العمػػـ الهىقػػكؿ عػػف الشػػْء فحكهػػً حكػػـ الهىقػػكؿ عىػػً، تقػػكؿ فػػْ )ِسػػْرَحاف(، َك)َكَرَشػػاَف(، ك)ُسػػْمَطاف( أعٛهػػًا: 7)

ؼ )ُسريحٓف(، ك)ُكَرْيِشٓف(، ك)ُسَمْيِطٌٓف(، تكػكف قبػل التصػغٓر غٓػر هىصػرفة؛ لمعمهيػة كاٖلػف كالىػكف، كتىصػر 
 .(1/201)ج بعد التصغٓر؛ لزكاؿ اٖلف باىقٛبٍا ياًء. الرضْ، شرح الشافية

 .(360اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 8)
ء، أبػك سػميهاف، كيقػاؿ: أبػك عهػر، ككػاف ثقػة عالهػًا بالعربيػة كالىحػك 149( عيسِ بف ُعَهَر)ت9) ّْ بػالٚك ٌػ( الث قفػ

ؿ كالقراءة، كقراءتً هشٍكرة. ِهْف أئه ة  ّْ ، كأك  ػك شػٓخ الخمٓػل  كسػِػٓػػَبػػَكيػْػػً كاٖصػهع ل البصػرة، ٌك المُّغة، ِهْف ٌأ
ىهػا ىػزؿ  ػل البصػرة. كلػـ يكػف ثقفيػا كا  ػك هػف ٌأ َهْف ٌذ ب الى حك كرت بً، كعمِ طريقتً هشِ سٓبكيً كأشػباًٌ. ٌك

عػر فػْ كٛهػً، هكثػًرا فْ ثقٓف فىسػب إلػٍٓـ، كسػمفً هػف هػكالْ خالػد بػف الكلٓػد الهخزكهػْ. ككػاف صػاحب تق
ػػا، هىٍػػا: )الجػػاهع(، ك)ا٘كهػػاؿ( فػػْ الىحػػك، قػػاؿ  هػػف اسػػتعهاؿ الغريػػب. لػػً ىحػػك سػػبعٓف هصػػىًفا احتػػرؽ أكثٌر

هػػا.  اىظػػر:  هػػا كلػػـ ىػػر أحػػًدا رٌآ ػػة اٖلبػػاءاٖىبػػارؼ: أبػػك البركػػات، اٖىبػػارؼ: لػػـ ىٌر الحهػػكؼ، ك ، (28)ص ىٌز
 . (2/374)ج ة عمِ أىباي الىحاةالقفطْ، إىباي الركا ك ، (5/2141هعجـ اٖدباء )ج

 .(1/554)ج اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل  (10)
 ٌػ(.661( )الهحصل فْ شرح الهفصل( لمقاسـ بف أحهد بف الهكفق بف جعفر المكرقْ الهقرغ الىحكؼ)ت11)
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) ِ. (1))َأَشد  ٍَ ًُ ِفْ )ُحَهْٓر(. اْىَت َْٖصُل ُهَراًدا ِهْثَم َٛ َيُككُف ا ٍؿ ُهْكِجٍب، َف َٛ ْع ِ٘ ًِ َلْيَس   َكَبَْٓف َها الت ْغُِٓٓر ِفي
ى اي   ق  ق  ه ا ح  ـِ الش   و  َٛ ًُ الث اِىْ أِتْ ِفْ َك ًِ الَكْج َُٓتَأه ْل.اِرحِ َُٓىاِفي  . َفْم

ف  الف ع ل   ز  ً : ]هبىي  و  ل  ز ة [ ف ي(2)ق و  ه   ٍ م ى ال ً  ع  ث ال  ٌَُك َها  أ ه  ْرِؼ  َكْزُف الِفْعِل الَهاِىِع ِهَف الص 
ا ِبالِفْعِل َكػَكْزِف: )َشه َر( َأْك َيُككُف الِفْعُل َأْكَلِ  (4)َك)اْسَتْخَرَج( أعًٛها ، َك)ُدِئَل(، َك)اْىَطَمَق(،(3)َيُككُف َخاصًّ

ًِ كػَ)إصبع( ًِ َغاِلًبا ِفي ؛ ِلَكْكِى ًِ ـِ َكَها (6)َك)ُأْبُمـ( (5)ِب ًِ ُدكَف اْٚس ، َأْك َهْبُدكًءا ِبِزَياَدٍة َتُدؿُّ َعَمِ َهْعًىِ ِفي
اِرحُ  ـِ الث اِلِث َأَشاَر الش  ٌََذا الِقْس َلِ  ، َكاِ  . َهر  ًِ : ِفْ َأْهَثاِل ًِ  ِبَقْكِل

  ً ل  [(8): ](7)ق و  ـ   ٍ م ى أ ى  ؿ  ع  (  ف د  ٍّْ ( َصَرُفكا )ُأَح ًٛ َذا َصَرُفكا )أَُعْي ، َكاِ  ًِ ْهَزَة َباِقَيٌة ِفي ٍَ الَهاِىُع َأف  ال
َها ِفْ َحْذِؼ الَياِء ِهفْ  ٍِ ْشِتَراِك ِٚ ًِ َها. ِباِلقَياِس َعَمْي  آِخِرٌِ

                                                           

)الهفصل( ، كاعتهػػػػػدىا هػػػػػػا كػػػػػػاف فػػػػػْ: شػػػػػػرح الهصػػػػػػىف ابػػػػػف الحػػػػػػاجْ لػػػػػػػ: ))ُأَسػػػػػػْٓد(، ك)ـ(، ك)ط(( فػػػػػْ )ؾ(1)
 .(1/554)ج

ػػراج، المبػػاب فػػْ قكاعػػد المغػػة كآٚت اٖدب 2) ( كزف الفعػػل: كػػػ)أحهد كيزيػػد كيشػػكر كتغمػػب، كشػػهر كتػػدهر(. الس 
 .(78)ص الىحك كالصرؼ كالبٛغة كالعركض كالمغة كالهثل

 ( فْ )ؾ(: )سهر(.3)
ًهػػا(؛ كالصػػكاب: )أعًٛهػػا4) َٛ (؛ فإىػػً ٓتحػػدث عػػف اٖعػػٛـ الههىكعػػة ( فػػْ الىسػػخ الػػثٛث، )ؾ(، ك)ـ(، )ط(: )ِإْع

 هف الصرؼ عمِ كزف الفعل.
( فػػْ الىسػػخ، الػػثٛث، )ؾ(، ك)ـ(، )ط(: )أصػػبغ(؛ كالصػػكاب: )إصػػبع(؛ ٖف الحػػدٓث عػػف العمػػـ الههىػػكع هػػف 5)

ًٛ بػػػ)إثهد( لػػـ تصػػرفً؛ ٖى ػػً  الصػػرؼ، عمػػِ كزف الفعػػل، ك)إصػػبع( هىٍػػا؛ ففػػْ كتػػاب سػػٓبكيً: )إذا سػػهٓت رجػػ
( لػـ تصػرفً؛ يشبً )اْضػ ـْ ف سػهٓتً بػػ)ُأْبُم ًٛ بػػ)ِإْصَبْع( لػـ تصػرفً؛ ٖىػً يشػبً )ِاْصػَىْع(، كا  ذا سػهٓت رجػ ِرْب(، كا 

 .(3/197ٖىً يشبً )ُأْقُتْل(. سٓبكيً، الكتاب )ج
ـٌ، كالكاحػػػدة بالٍػػػاء، سػػػعف الهقػػػل. كفػػػ6ْ) ْبِمػػػ ـٌ كاِ  ـٌ كُأْبُمػػػ ـُ: خػػػكُص الُهْقػػػِل. كفيػػػً ثػػػٛث لغػػػات: َأْبَمػػػ َْٖبَمػػػ تكضػػػيح  ( ا

الهقاصد: هف الههىكع هػف الصػرؼ: هػا كػاف الفعػل بػً أكلػِ، لكثرتػً فيػً: كػػ)إثهد(، ك)ِإْصػَبع(، ك)أبمػـ(؛ فػإف 
أكزاىٍا تقل فْ اٚسـ، كتكثر فْ اٖهػر هػف الثٛثػْ. أعًٛهػا؛ فػإف كجػكد هكازىٍػا فػْ الفعػل أكثػر كػاٖهر هػف 

رؼ، الصػػػػح ػػػػَب(، ك)َكتَػػػػَب(. اىظػػػػر: الجػػػػٌك ٌَ ، كالهػػػػرادؼ، تكضػػػػيح الهقاصػػػػد (5/1874اح )ج)َضػػػػَرَب(، ك)َذ
 .(2/849)ج ، كالجكجرؼ، شرح شذكر الذٌب(3/1211)ج كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ

ًُ: ]كُأجٓب عىً بأف أصل )أعٓل(: )أعٓمْ([.7)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
(، هػف )َأْحػَكػ( أىػً هىصػرؼ عيسػِ بػف عهػر)8) ّْ ، 149ت( )هف اختار فْ تصغٓر )ُأَحػ  ْ ٌػػ( فيقػكؿ: )ٌػذا ُأَحػ

(، كاسػػتدؿ  عميػػً بػػكجٍٓف: اٖكؿ: أىٍػػـ صػػرفكا )خٓػػًرا، كشػػرًّا(؛ هػػع أىٍهػػا فػػْ  ٍّْ ك)رأٓػػُت ُأَحيًّػػا(، ك)هػػررُت بػػُأَح
ـْ  ػػػ ٍُ ػػػٌل( بػػػالتىكيف َفػػػَدؿ  َعَمػػػِ َأى  اٖصػػػل: )أخٓػػػر، كأشػػػر(. الكجػػػً الثػػػاىْ: أىٍػػػـ قػػػالكا فػػػْ تصػػػغٓر )أعمػػػِ(: )أَُعْٓ

(. شآٌف، هجهكعة الشافيةصرفكي، َكُأجِ   ْ م ًُ ِبَأف  َأْصَل )أَُعٍْٓل(: )أَُعْٓ  . (360)ص شرح الجاربردؼ ،َٓب َعْى
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]) مي  ٍل(: )أ ع ي  ي  ل  )أ ع  ً  ب أ ف  أ ص  ى  يب  ع  ً : ]و أ ج  ل  (  ق و  ِر َتْىِكيِف )أُِعل  ّـِ الَياِء ِهْف َغْٓ َيْعِىْ ِبَض
ْ  َعَمِ القَ  ٌَُك َهْبِى ( ِبِإْسَكاِف الَياِء َكَذا َقاَؿ، َك ْْ م َؿ )َقاٍض( َفَصاَر )أَُعْٓ َٛ ه ِة ِإْع ْكِؿ؛ ِبَأف  َهْىَع ِبَحْذِؼ الض 

ِحيحُ  ِؿ َكالص  َٛ ْع ِ٘ ـٌ َعَمِ ا ْرِؼ ُهَقد  ًُ  (1)الص  ُف َٛ   .ِخ

 ُّْ َِٖئه ِة َرِض ـُ ا ٓفِ  َقاَؿ َىْج دِ  الدِّ ِحَكاَيًة َعِف الُهَبرِّ
َكاٍر( ِعَكٌض ِهْف َحَرَكِة : "ِإف  الت ْىِكيَف ِفْ )جَ (2)

ـ  )َجَكاِرؼ( ِبَحْذِؼ الَحرَ  ّـِ، ُث ( ِبالض  َْٖصُل )َجَكاِرؼ  ِؿ، َكا َٛ ْع ِ٘ ـٌ َعَمِ ا ْرِؼ ُهَقد  ـ  (3)َكةِ الَياِء، َكَهْىُع الص  ، ُث
اِكَىْٓفِ  )َجَكاٍر( ِبَتْعِكيِض الت ْىكيِف ِهَف الَحَرَكِة؛ ِلَِٓخف  الث ِقُٓل ِبَحْذِؼ الَياءِ  ًٛ َعْف سػِػٓػػَبػػَكيػْػً(4)ِلمس  ، (5). َكَىْق

ـْ  كالَخِمٓػػلِ  ٍُ َرُي َبْعُض ًُ َفس  (  َأف  الت ْىِكيَف ِعَكٌض ِهَف الَياِء، َكَأى  َْٖصَل )َجَكاِرؼ  ـٌ، َكَأف  ا ْرِؼ ُهَقد  ِبَأف  َهْىَع الص 
ِر الُهْىَصِرِؼ الث قِ  ا ِفْ َغْٓ ٍَ ا َهْكُسكًرا َها َقْبَم ٍَ ْسِتْثَقاِل ـ  )َجَكاٍر( ِبَحْذِؼ الَياِء؛ ِٚ ـ  )َجَكاِرؼ(، ُث ِٓل؛ ِبَسَبِب ُث

ًُ َأْبَدَؿ الت ْىكِ 56/ؽ الَفْرِعي ةِ  اِكَىِْٓف َلْك ب/ َكَأى  ْمَزـُ اْجِتَهاُع الس  ا ِفْ الرُُّجكِع؛ ِإْذ َٓ ٍَ يَف ِهَف الَياِء؛ ِلَيْقَطَع َطَهع
ًُ َلكْ  ِف ِبَأى  ٌََبْٓ ـ  َرد  الَهْذ ِؿ َلَكَجَب الَفْتُح ِفْ َقْكِلَؾ:  (6)َرَجَعْت، ُث َٛ ْع ِ٘ ًها َعَمِ ا ْرِؼ ُهَقد  َكاَف َهْىُع الص 

ْمَزـُ َأْف ُيَقاَؿ: )َجاَء ِفْ الَجَكاِر(، َك)َهَرْرُت ِبالَجَكاِر(، ِعْىَد سػِػٓػػَبػػَكيػْػً)َهَرْرُت ِبَجَكارِ  َٓ ًُ ِبَحْذِؼ  ؼ(، َكِبَأى 
ـِ.   ٛ َِٖلِف َكال َف  الَكِمَهَة َٚ َتِخفُّ ِبا  الَياِء؛ ِٖ

ُّْ َقاَؿ: َكَفس   َٓراِف ٌَُك الَحقُّ  - (7)َر السِّ ًُ: )َجَكاِرؼ( ِبالت ْىِكيِف، َقْكَؿ سػِػٓػػَبػػَكيػْػً -َك : ِبَأف  َأْصَم
 َٛ ْع ِ٘ ُر الَهْحُسكُس ِفْ الَكِمَهِة، َكا ٌِ ٌَُك اْٚسِتْثَقاُؿ الظ ا ، َك ًُ َقِكؼ  ْرِؼ؛ ِإْذ َسَبُب ـٌ َعَمِ َهْىِع الص  ِؿ، ُهَقد 

ـِ َكالِفْعِل، َقاَؿ: َفَحْذُؼ الَياِء  َرٍة َبَْٓف اْٚس ٌِ ُر َظا ٌة َغْٓ ٍَ ٌَُك ُهَشاَب ْرِؼ َضِعٌٓف، َك َكَسَبُب َهْىِع الص 
اِكىَ  ـ  ِلمس  ْرِؼ، ُث َْٖقَصِ َحاِصمًة َتْقِدًٓرا؛ َفَحَذَؼ َتْىِكيَف الص  ِؿ ِصيَغَة الَجْهِع ا َٛ ْع ِ٘ ـ  َكَجَد َبْعَد ا ِْٓف، ُث

 ًِ ًِ َهْىُقكًصا، َكَهْعى اِكَىِْٓف ِفْ َغِْٓر الُهْىَصِرِؼ الث ِقِٓل َلْفًظا؛ ِبَكْكِى ِعي ِة؛  ِبالَفرْ َخاُفكا ُرُجكَع الَياِء؛ ِلَزَكاِؿ الس 

                                                           

ٓف حكايػػة عػػف الهبػػرد: "إف التىػػكيف فػػْ )جػػكاٍر( عػػكض هػػف 1) ( )كالصػػحيح خٛفػػً، قػػاؿ ىجػػـ اٖئهػػة رضػػِ الػػدِّ
ـ عمِ(: ساقط فْ )ؾ(.  حركة الياء كَهْىُع الصرؼ هقد 

  .(1/143)ج لهقتضبالهبرد، ا (2)
 .(361اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 3)
 .1/143الهرجع السابق، ج( 4)
 .(4/184)ج، ك(311-3/308سٓبكيً، الكتاب )ج (5)
 ( )لك( ساقط فْ )ط(.6)
(7)  ُّْ َٓراِف  (.4/77سٓبكيً )ج كتاب ، شرحالسِّ
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ـ   َض الت ْىِكيَف ِهَف الَياِء ُث ـُ )َجَكاٍر( (1)َفَعك  ًُ ُحْك ِفيَها َذَكْرَىاُي،  َقاَؿ: َكُكلُّ َغِْٓر ُهْىَصِرٍؼ َهْىُقكٌص ُحْكُه
ـُ اْهَرأٍَة، َك)أَُعْٓل( َتْصِغُٓر )أَْعَمِ( ُؼ الَهْذُككُر، َىْحَك: )َقاٍض( اْس َٛ ًِ الِخ   ِ.. اىتٍ(2)َكَيِجُْء ِفي

دِ   ٌَُب الُهَبرِّ ْرِح َهْذ ٌَُك َأْف ُيَقاَؿ: َأْصُل )أَُعْٓل( َكُهْقَتَضاُي َأف  َها ِفْ الش  ًُ، َك ُف َٛ ، َكَأف  الَحق  ِخ
اِكىَْٓ  ( ِبالت ْىِكيِف؛ َفُحِذَفِت الَياُء ِلمس   ْ َم َض الت ْىِكيُف ِهَف )أَُعْٓ ـ  ُعكِّ ْرِؼ ِلَكْزِف الِفْعِل َتْقِدًٓرا، ُث ـ  َتْىِكيُف الص  ِف، ُث

 الَياِء.

  ً ل  ؿ  ق اٍض[(3)ق و  ال  ه ِة، َكالَكْسَرِة الَهْحُذكَفِة  : ]إ ع  ه ِة َٚ َغَْٓر. َتَأه ْل. ُِٓريُد َعِف الض  ِفْ َحْذِؼ الض 
ٍفِع َأِك الَجرِّ   .َحاَؿ الر 

  ً ل  ([(4)ق و  ي  َِٖخَٓرُة َياًء؛ َفَصاَر )ُأَحِْٓكؼ(،  : ]ف ى ق وؿ : )أ ح  ًُ: )ُأَحٍْٓك(، َكُقِمَبِت الَكاُك ا ِبالت ْىِكيِف َأْصُم
) ّْ ا َفَصاَر )ُأَح ٍَ ـَ َياُء الت ْصِغِٓر ِفٓ ُٖكَلِ َياًء؛ ِلمَقاِعَدِة الَهْذُككَرِة؛ َفُأْدِغ ـ  ُقِمَبِت الَكاُك ا ـ  ُيْحَذُؼ ُث ، ُث

 .) ّْ َِٖخَٓرُة؛ َفَصاَر )ُأَح  ا

 : ً ل  [(5)ق و  ؼ  ر  يف الص  و  ض  أ و  ت ى  يف الع و  و  ع ل  ت ى  ؿُ  ]إ ه ا أ ف  يج  َٖك  ْ  ا أ/ َعَمِ َأف  57/ؽ َهْبِى
َْٖصُل )ُأَحَْٓكك(، ُقِمَبِت الَكاُك ا ا َهَع الَياِء. الُهَغٓ َر ِلمت ْصِغِٓر ِفْ َذِلَؾ َكالَباِقْ، َكا ٍَ ْجِتَهاِع ُْٖكَلِ َياًء؛ ِٚ

                                                           

 ( )ثـ( ساقط فْ )ط(.1)
ف: تصػغٓر )أعمػِ( الػذػ ٌػك )أفعػل تفضػٓل( هػف )العمػك(، كاٖصػل اٖكؿ (  )أَُعُْٓل(، بضـ الٍهزة، كفػتح العػ2ٓ)

فػػػْ الهصػػػغر: )أعٓمػػػك(، ثػػػـ قمبػػػت )الػػػكاك( )يػػػاء(؛ لتطرفٍػػػا إثػػػر كسػػػرة، ثػػػـ اسػػػتثقمت )الضػػػهة( عمػػػِ )اليػػػاء(؛ 
فحذفت الضهة، فالتقِ ساكىاف: )الياء(، ك)التىكيف(؛ فحذفت )الياء(؛ لمتخمص هف التقاء الساكىٓف، ثـ حذؼ 

تىػػػكيف(؛ ٖف الكمهػػػة ههىكعػػػة هػػػف الصػػػرؼ؛ لمكصػػػفية، ككزف الفعػػػل، ثػػػـ خٓػػػف هػػػف رجػػػكع )اليػػػاء(؛ لػػػزكاؿ )ال
 .(1/58)ج شرح الشافية ،الساكىٓف، فجئ بالتىكيف؛ عكًضا عف ٌذي )الياء(. الرضْ

ك هبىِ عمِ أف اٚعٛؿ هقدـ ع مِ ٌذا هذٌب سٓبكيً كالخمٓل عمِ ها ارتضاي الهحققكف فْ تقرير هذٌبٍها، ٌك
ػك اٚسػػتقٛؿ الظػاٌر الهحسػكس فػػْ الكمهػة، كأهػا هىػػع الصػرؼ فسػببً ضػػعٓف إذ  هىػع الصػرؼ لقػػكة سػببً ٌك

ِ غٓر ظاٌرة. الرضْ، شرح الشافية  .(1/58)ج ٌك هشابٍة اٚسـ لمفعل ٌك
ًُ: ]فهف لـ يعكض عف ا٘عٛؿ[.3)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
 .(362اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 4)
( بإسػػكاف اليػػاء، فهػػف لػػـ يعػػكض ا٘عػػَٛؿ 5)  ْ م (، أُِعػػل  إعػػٛؿ القاضػػْ، فصػػار)أَُعْٓ  ْ مػػ ػػٍل(: )أَُعْٓ ( )إف  َأْصػػَل )أَُعْٓ

التىكيَف ُٓبِقػْ اليػاء سػاكىة فػْ الرفػع، كالجػّر؛ فػٛ تىػكيف، كهػف يعػكض عػف ا٘عػٛؿ التىػكيف يقػكؿ فػْ الرفػع، 
ػػػٌل( جػػػاعًٛ التىػػػكيف لم عػػػكض عػػػف ا٘عػػػٛؿ، ٚ أىػػػً هىصػػػرؼ عىػػػدي، ٓػػػدؿُّ عميػػػً قػػػكلٍـ: )ُأَفْيَضػػػُل كالجػػػر: )أَُعْٓ

( فْ  ّْ هىؾ(...ٌذا عمِ هذٌب هف ٓجعل الحذؼ اعتباًطا، كأها هف ٓجعمً إعٛليًّا، ٌك أبك عهرك يقكؿ: )ُأَح
ػػػا َأْف ْٓجَعػػػَل َتْىػػػِكيف الِعػػػَكِض َأِك َتْىػػػِكيف ا ػػػْرِؼ، ككٌٛهػػػا بػػػاطٛف . الرفػػػع كالجػػػّر، فُٓػػػَردُّ عميػػػً أف التىػػػكيف ِإه  لص 

 . (360)ص شرح الجاربردؼ ،شآٌف، هجهكعة الشافية
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لِتَقاِء -َأْيًضا -َكالث اِىَيُة:  ـ  الَياُء؛ ِٚ ا ِلْٛسِتَثَقاِؿ، ُث ٍَ ُت ـ  ُحِذَفْت َضه  ا، ُث ٍَ ا، َكاْىِكَساِر َها َقْبَم ٍَ ِف ؛ ِلَتَطرُّ
ـ  أَ  ْرِؼ ِلَكْزِف الِفْعِل، ُث ـ  َتْىِكيُف الص  اِكَىِْٓف، ُث ُّْ الث اِىْ َعَمِ الس  َتِ ِبالت ْىِكيِف؛ ِعَكًضا َعِف الَياِء، َكَهْبِى

. َكَها َسَيْأِتْ. ًِ ِف َٛ  ِخ

] ر  الي اء  س  ( ب ك  وؿ : )ع ط يٍّ ً  أ ف  ي ق  م ز ه  ً  ي  ً : ]ف    ى  ل  َْٖصَل )ُعَطِّٓك( َفُقِمَبِت  ؛ق و  َفًّ ا َأْؼ: ِٖ
ـ  أُِعم ْت ِإعْ  ٌَُىا َتْىِكيُف َصْرٍؼ.الَكاُك َياًء؛ ُث َر َأف  الت ْىِكيَف  ( َغْٓ ّْ ـَ ِفْ )ُأَح َؿ )َقاٍض( َكَها َتَقد  َٛ 

  ً ل  وؿ  )ع ط ّي([؛(1)ق و  ً  أ ف  ي ق  م ز ه  ِث َياَءاٍت، َكُحِذَفِت  : ]ي  َٛ َها َيْشَتِرَكاَف ِفْ اْجِتَهاِع َث ٍُ َى  ِٖ
َِٖخَٓرُة.  ا

] ً : ]ب ي ف  الب اب ي ف  ل  ٌَُها  ؛ق و  َف  َأَحَد ِف؛ ِٖ َها َباَبْٓ ٍُ ى َها َجَعم (، َكاِ  ّْ (، َكَباِب: )ُأَح ّْ َأْؼ: َباِب: )ُعَط
َؿ ُهت فَ  َٖك  َف  ا َها َباًبا؛ َكِٖ ٍُ ٌق، َكالث اِىْ ُهْىَصِرٌؼ، َكأَخُر َغُْٓر ُهْىَصِرٍؼ ِعْىَد الَبْعِض، َفَيُككَف ُكلُّ َكاِحٍد ِهْى

 ٌف.ُهْخَتمَ 

ل   ً   ً : ]و ال  ق ائ ل  ق و  ْفِع. [؛(2)ب   َأْؼ: )ُيْعِطْ( ِبَكْسِر الَياِء َحاَؿ الر 

ًفا[ ؿ  ه ا ذ ك ر  آى  ً : ]األ و  ل  ( ؛ق و  ّْ ًُ َأْف َيُقكَؿ: )ُعَط ْمَزُه َٓ ًُ َأْؼ: ِهْف َأى 
َف   (3) ِبَكْسِر الَياِء؛ ِٖ

( ِعْىَدُي َكِإعَٛ  ّْ َؿ )ُعَط َٛ ًُ؛ َأْؼ: ِإْع َل َٛ َِٖخَٓرُة )َىْسًيا( ِإْع ُرُي َفَيُقكُؿ: ِإى َها ُحِذَفِت الَياُء ا ِؿ )َقاٍض(، َأه ا َغْٓ
. ـَ  َكَها َتَقد 

  ً ل  ق و 
ر  ]: (4) و  ـ الد  و  ِف َهًعا، كَتَكقُُّف  [(5)ل ز  َٛ ْرِؼ َحاِص ـَ الص  َِٖلِف، َكَعَد َف  ُثُبكَت ا ًِ َىَظٌر؛ ِٖ ِفي

َها َعَمِ أَخِر  ٌِ ْكُر. ض.َأَحِد ْمَزـَ الد  ٍر َحت ِ َٓ ـٍ. َكَتَأخُّ  َتَكقُُّف َهِعي ٍة َكالُهَتَضاِيَفِْٓف، َٚ َتَكقُُّف َتَقدُّ

َِبْ َعْهركٍ  ُؿ الَهْذُككُر ِٖ َٚ ِزَهاِف، َكاْٚسِتَد َٛ ًِ ُهَت ـَ أَخِر ِفي َِٖلِف، َكَعَد ٌؿ ِهْف  (6)َكُثُبكَت ا َٚ اْسِتْد
ٌر. ض.  ٌِ ًُ َظا ٌَُك َصِحيٌح. َتَأه ْل؛ َفِإى  ِف َعَمِ أَخِر، َك ِزَهْٓ َٛ  ُكُجكِد َأَحِد الُهَت

ي وو([ ً  )أ ح  م  اؿ : أ ص  ى ا أ ف  ي ق   ٍ  ٌ   ً ي اس  ً : ]ف ق  ل  ِؼ، َفْمَْٓىِزْؿ  ق و  َٛ ًِ ِهَف الِخ ـَ َىِظُٓرُي، َكَها ِفي َتَقد 
 َمِ َذِلَؾ.عَ 

                                                           

ًُ: ]اٖكؿ ها ُذِكَر آىفا[.1)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
 .(360)ص شرح الجاربردؼ ،شآٌف، هجهكعة الشافيةٓىظر: ( 2)
 ( )عطْ( ساقط فْ )ط(.3)
ًُ: ]فقياس4ً)  [.(أحٓكك) :ٌٍىا أف يقاؿ: أصمً ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
 .(363اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 5)
َِبْ َعْهرٍك الشٓباىْ)ت6)  ٌػ(.206( ِٖ
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  ً ل  َْٓف الت ْىِكيِف َكالَياِء، َفُحِذَفِت الَياُء؛ َفَصا(1)ق و  ِْٓف َب اِكَى ْمَزـُ الِتَقاُء الس  َٓ ًُ َى  (.: ]َيُقكُؿ: )ُأَحٍْٓك([؛ ِٖ  ْ  َر )ُأَح
ي و ي([ ً : ]ي ق وؿ : )أ ح  ل  ا. ق و  ٍَ ـِ ُهْكِجِب َحْذِف  ِبِإْثَباِت الَياِء؛ ِلَعَد

[ : ً ل  [ق و  ر  ف ي الث الثيّ   ٍ ر ًة ف ت ظ  اى ت  ه قد  ف  ك  كُرٌَا، َفِإِف الَتَبَس اْهُتِىَع؛  ؛وا  ٍُ ْمَتِبْس ُظ ـْ َٓ َأْؼ: إْف َل
ْمَتِبسَ  َٓ  ٛ َرٌة(؛ ِلَئ َرٌة(، َك)ُبَقْٓ ٌر(، َك)ُبَقٌْٓر(، َٚ )ُشَجْٓ ، ا ِبالُهْفَردِ َفُيَقاُؿ ِفْ َتْصِغِٓر )َشَجٍر(، َك)َبَقٍر(: )ُشَجْٓ

 ًُ ِثٓ ُت َٛ ِّْ َها َعَرَضْت ُث ِث َٛ َرْيِف (2)َكَيْدُخُل ِفْ الثُّ ؛ ِبَسَبِب الت ْصِغِٓر، َىْحَك: )َحْهَراَء(، َك)ُحْبَمِ( ُهَصغ 
ُـّ  ـِ، َتُع َها َكَذِلَؾ: )ُحَْٓيٌض (4)َىْحكَ  (3)َتْصِغَٓر الت ْرِخي ٍُ ْرَت (، : )َجاَء َحاِئٌض، َكَطاِلٌق(. َتُقكُؿ: ِإَذا َصغ 

ٍر.  َْٖصِل ِصَفٌة ِلُهَذك  َها ِفْ ا ٍُ َى   َك)ُطَمٌْٓق( ِبُدكِف َتاٍء؛ ِٖ
ػػػٓػػِل( ٍِ َٛ (5)َقاَؿ ِفْ )الػػت ْسػػػ ًُ ِهْف َتْذِكٍٓر َأْك َتْأِىٍٓث ِخ ـِ ِبَها ُىِقَل َعْى ْبفِ : "َكَٚ اْعِتَباَر ِفْ الَعَم  ًفا ِٚ

َْٖىَباِرؼِّ  ًِ ِهَف الت ْأِىِٓث، َكلَ (6)ا َْٓت اْهَرأٌَة بػِ)ُرْهٍح( َلُقْمَت: )ُرَهْيَحة(؛ َىَظًرا ِإَلِ َها َصاَر ِإَلْي ـْ ؛ َأْؼ: َفَمْك ُسهِّ
ًرا بػِ)ُأُذٍف( لَ 57/ؽ َيُقْل )ُرَهْيح(؛ َت ُهَذك  ْٓ ، َكَكَذا َلْك َسه  ًِ ُقْمَت: )ُأَذْٓف(، َٚ )ُأَذَْٓىة(؛ ب/ َىَظًرا ِإَلِ َأْصِم

ـْ  ٍِ َْٖىَباِرؼِّ ِبَىْحِك َقْكِل َف  اْٚعِتَباَر ِبالَهْكُجكِد َٚ الَهْفُقكِد. َكاْحَتج  اْبُف ا َىُة ْبُف َىَظًرا ِإَلِ الَحاِؿ؛ ِٖ ْٓ : )ُعَٓ
  (7)،ُحَصْٓفٍ 

                                                           

(1.] ِّْ رة فتظٍر فْ الثٛث ْف كاىت هقد  ًُ: ]كا   ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكُل
 .(364اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 2)
 ( فْ )ط(: )ىعـ(.3)
 ْ )ؾ(.( )ىحك(، ساقط ف4)
 ، كالهػػرادؼ، تكضػػيح الهقاصػػد كالهسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف هالػػؾ(428-3/426)ج ( ابػػف هالػػؾ، شػػرح التسػػٍٓل5)

 .(3/1436)ج
ػػل زهاىػػً بػػاٖدب 328( ابػػف اٖىبػػارؼ)ت6) ٌػػػػ( دمحم بػػف القاسػػـ بػػف دمحم بػػف بشػػار، أبػػك بكػػر اٖىبػػارؼ: هػػف أعمػػـ ٌأ

قٓػل: كػاف يحفػع ثٛثهائػة ألػف شػاٌد فػْ القػرآف. فإىػً كػاف  كالمغة، كهف أكثر الىػاس حفًظػا لمشػعر كاٖخبػار،
دًا هتكاضػعًا. أخػذ عػف أبػْ العبػاس  ـ حفظًا لمغة؛ ككاف زٌا هف أعمـ الىاس كأفضمٍـ فْ ىحك الككفٓٓف، كأكثٌر
د الخميفػة الراضػْ بػا، يعمهٍػـ. هػف  ثعمب. كلد فْ اٖىبار )عمِ الفرات( كتكفْ ببغداد. ككاف ٓتردد إلِ أٚك

ر( فْ المغة، ك)شرح القصائد السبع الطكاؿ الجاٌميات(، ك)إيضاح الكقف كاٚبتداء فْ كتاب هللا كت بً: )الزٌا
عػػػػػّز كجػػػػػّل(، ك)الٍػػػػػاآت(، ك)عجائػػػػػب عمػػػػػـك القػػػػػرآف(، ك)شػػػػػرح اٖلفػػػػػات(، ك)خمػػػػػق ا٘ىسػػػػػاف(، ك)اٖهثػػػػػاؿ(، 

اٖىبػػارؼ: أبػػك هػالْ(. اىظػػر: كرقػػة. كلػػً )اٖ 45000ك)اٖضػداد(، كأجػػلُّ كتبػػً: )غريػب الحػػدٓث(، قٓػػل: إىػً 
ة اٖلباء البركات،  .(6/334)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(197)ص ىٌز

ككػاف هػف   الفػزارؼ، يكىػِ أبػا هالػؾ قػيس عػيٛف  ( عٓٓىػة بػف حصػف بػف حذيفػة بػف بػدر بػف عهػرك بػف جكيػة7)
أسمـ قبل الفتح، كشػٍد الفػتح   : كقٓل  . ا غميًظا، كجرغ المساف كالقكؿ: أسمـ بعد الفتحظًّ ككاف ف العرب  صىادٓد

هػف غٓػر إذف،  إىً دخل عمِ الىبػْ   : ككاف هف الهؤلفة قمكبٍـ، كهف اٖعراب الجفاة، قٓل ، هسمهًا، كشٍد
 .(1/117)ج تاريخ ابف الكردؼ ،ابف الكردؼ هضر. ها استأذىت عمِ أحد هف  : ؟ فقاؿ أٓف ا٘ذف   : فقاؿ لً
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كُر: ُيْهَىُع َأف  الت ْصِغَٓر َبْعَد الت ْسِهَيِة ِبالُهَكب ِر، َبْل (2)َرَة(ْبُف ُىَكيْ  (1)َكَهاِلؾُ  ٍُ ـُ الُجْه ٌُ ، َكَأَجاَب ُهَخاِلُفكُي، َك
َْٓت ُهَؤى ًثا بػِ)ِبْىٍت(، َك)ُأْخٍت( ُحذِ  َذا َسه  ٌَِذِي الت اُء َذِلَؾ ِهه ا ُىِقَل ُهَصغ ًرا، َكاِ  َرْت، كُأْلِحَقْت (3)َفْت  ـ  ُصغِّ ُث

ـْ ُتْمِحِق الت اَء، َفَتُقكؿُ  ًرا َل ا ُهَذك  ٍَ َْٓت ِب َذا َسه  (.َتاَء الت ْأِىِٓث، َفَىُقكُؿ: )ُبَىي ة(، َك)ُأَخي ة(، ِكاِ   ْ (، َك)ُأَخ  ْ  : )ُبَى

: الت   ي ت اف  ت ه ع  ف ر ع  ً : ]ل ئ ال  ي ج  ل  [ق و  ير  د  غ ير  و الت ق  َأف  الت ْصِغَٓر َْٓجِرؼ َهْجِرػ  -َأْيًضا -ِقَٓل:  ص 
اِء ِإْف َكاَف الَهْكُصكُؼ ُهَؤى ًثا؛ َفَكَذِلَؾ ِفيهَ  ٍَ ا ِإلَحاُؽ ال ٍَ َفُة َِٓجُب ِفٓ َغِر. َكالصِّ ا َْٓىِزُؿ َكْصِف الَكِمَهِة ِبالصِّ

ا، َكِقَٓل: ِإف  الَهِجَْء ِبا ٍَ ، َهْىِزَلَت ًِ ًّٚ َعَمْي َف  الت ْأِىَٓث َهْعًىِ ًزاِئٌد َفاْسَتَحق  َلْفًظا َدا َْٖصُل؛ ِٖ ٌَُك ا َهِة  َٛ لَع
َْٖصلَ  َْٖصِل؛ َفَمه ا َصغ ْرَت ا ِؼ ا َٛ ا، ِإْذ َكاَف الت ْصِغُٓر ِهه ا َُٓردُّ  (4)َكالت ْقِدُٓر َعَمِ ِخ ٍَ ا ِإَلِ َأْصِم ٍَ َرَدْدَت

ُء ِإَلِ  ْْ ًِ ِفْ َهَكاِضَع.الش   َأْصِم

  ً ل  [؛(5)ق و  ي ت اف  ت ه ع  ف ر ع  َف   : ]ل ئ ال  ي ج  ِر الت اُء ِفْ الت ْصِغِٓر ْٚجَتَهَع َفْرِعي اِف؛ ِٖ ٍَ ـْ َيْظ َأْؼ: َلْك َل
اُر. ٍَ ْظ ِ٘ َْٖصَل ا  ا

اذ [ ي س  ش  ي ب  و ع ر  ً : ]و ع ر  ل  ـِ الَهْذُككِر كَ  ق و  : َىِصُف َكْصًفا َها َقاَؿ َأُبك َحٓ ػػافَ َشذ  ِهَف الُحْك
َهَمٍة، َك)َحْرٌب(، َك)َقْكٌس(، َك)َعَرٌب(، َك)َفَرٌس(، َك)ِدْرٌع(: الَحدُّ  ٍْ ـ  ُه ِلمَهْرأَِة، َك)َذْكُد( ِبُهْعَجَهٍة ُث
(6) 

ّـِ، َك)َشْكٌؿ(َك)َىْعٌل(، َك)َىاٌب( ِلمُهِسى   ِبِل، َك)ِعْرٌس(، َك)ُعْرٌس( ِبالَكْسِر، َكالض  ِ٘ ، َك)ُضًحِ(، (7)ِة ِهَف ا
ُرٌَا.  َكَغْٓ

                                                           

، أبك حىظمة: فارس شػاعر، هػف أرادؼ الهمػكؾ ٌػ( بف جهرة 12( هالؾ بف ىكيرة)ت1) ّْ ّْ التهيه بف شداد الٓربكع
فػػْ الجاٌميػػة. يقػػاؿ لػػً )فػػارس ذؼ الخهػػار( كذك الخهػػار فرسػػً، كفػػْ أهثػػالٍـ: )فتػػِ ٚك كهالػػؾ(، ككاىػػت فيػػً 

ي رسػػكؿ هللا  صػػدقات قكهػػً )بىػػْ ٓربػػكع(، كلهػػا صػػارت  خػػيٛء، كلػػً لهػػة كبٓػػرة. أدرؾ ا٘سػػٛـ كأسػػمـ، كٚك
لخٛفػػة إلػػِ أبػػْ بكػػر اضػػطرب هالػػؾ فػػْ أهػػكاؿ الصػػدقات كفرقٍػػا. كقٓػػل: ارتػػد، فتكجػػً إليػػً خالػػد بػػف الكلٓػػد ا

، (5/560)ج كقػػبض عميػػً، كأهػػر ضػػرار اٖسػػدؼ، فقتمػػً. اىظػػر: ابػػف حجػػر، ا٘صػػابة فػػْ تهٓٓػػز الصػػحابة
 .(5/267، كالزركمْ، اٖعٛـ )ج(2/24)ج البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدبك 

 .(3/1439)ج ٌػ(، تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ749ىظر: الهرادؼ)ت( ا2)
 ( فْ )ؾ(: )الياء(.3)
 ( فْ )ـ(، ك)ط(: )الكمهة(.4)
ًُ: ]كعريب كعريس شاذ[.5)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
 ( فْ )ط(: )ُأحدٓد(.6)
ػػ7) ٍَ ْٓ ػػْكُؿ( هػػف الىُّػػكؽ: ال ِتػػْ قػػد َأتَػػِ َعَم ٚ  َشػػْكٌؿ هػػف ( )الش  ا َسػػْبَعة أشػػٍر هػػف َٓػػْكـ َىَتاجٍػػا، َفمػػـ َْٓبػػَق ِفػػْ ضػػركعٍا ِإ

ػػػرؼ، تٍػػػذٓب المغػػػة  الم ػػػبف؛ َأؼ: بقّيػػػة ِهْقػػػَدار ثمػػػث َهػػػا كاَىػػػْت تحمػػػُب ِفػػػْ ِحػػػْدَثاف َىَتاجٍػػػا، كاِحػػػَدُتٍا شػػػاِئمة. اٌٖز
 .(11/282)ج
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  ً ل  [؛(1)ق و   ً هّ ي  ب  ر  ه يه ي  س  د  ل  ه ص  ب  ف ي األ ص  ًُ، َكِقَٓل: ِهْثُل  : ]أل  ف  الع ر  َأْؼ: َفَراَعْكا َأْصَم
ـَ َذِلَؾ ِفْ َتْصِغِٓر )َحْرٍب(، كَ  َْٖحَسُف َأْف ُيَقاَؿ: ِل َها َسَيْأِتْ. َكَىْحَكُي ِفْ َتْصِغِٓر: )َقْكٌس(، َك)َىاٌب(، َكا

ًَ َتْصِغَٓر )َحْرَبٍة(. ٛ  ُيْشِب  َتْمَحِق الت اُء ِفْ ُهَصغ ٍر )َحْرٍب(؟ ِلَئ
  ً ل  [(2)ق و  ر  د  ل  ه ص  ـُ اْعِتَباِر الت ْأِىِٓث ِفْ )العَ  : ]ف ي األ ص  ٌر.َفَعَد ٌَُك ُهَذك   َرِب( َىَظًرا ِإَلِ الَهْصَدِر الِذؼ 

ب  ي ؤى ث ر  ً : ]الح  ل  ق و 
َحاِح( [(3) ٌَُىا ِإَلِ آِخِر الَبِْٓت َلْفُع )الصِّ ى َها َأْكَرَد ال(4)ِهْف  اِرحُ ، َكاِ  ـَ  ش  ِلُيْعَم

ًُ فِ  ٌَاًبا ِإَلِ َأى  ـْ َيُقْل )ُحَرْيَبٌة( ِبالت اِء؛ َذ ى َها َل َْٖصِل َأف  َتْصِغَٓر )َحْرٍب( ِهْثُل َتْصِغِٓر: )ُعْرٍس(، َكاِ  ْ ا
 َهْصَدٌر.

  ً ر اب  ي ح  ب  ت م ت ظ  ر  ـ (: ح  ج  ً : ])ه ر  ل  ق و 
َحاِح( ْفِ  [(5) ًُ(58/ؽ َكَغِْٓريِ   )الصِّ  (6)أ/)َتْمَتِقْ )ِحَراُب

ـُ( كػَ)ِهْىَبٍر( ٌَُك َكاِضٌح. َك)الِهْرَج ًِ َعُدك يُ  (8)الشدٓد (7)َك ـُ ِب ًُ َْٓرُج َكَأى 
(9). 

  ً ل  ئ ة [(10)ق و  ي  ر  )و  يه ة (, و  د  ي  ذ  )ق د  ش  ٌَْهَزٌة، َكَلْيَس )الَكَراَء(  : ]و  ٌَا  َدٍة َبْعَد ٌَُك ِبَياٍء ُهَشد 
َٛ َتْىَقِمُب َكَها َلْك َصغ ْرَت تراي ًُ َأْصِمي ٌة؛ َف ٌَْهَزَت َف    (12)، َفِإى َؾ َتُقكُؿ: )َقِريَبٌة((11)كػَ)َعَطاء(؛ ِٖ

                                                           

 .(365اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 1)
ًُ: ]هرجـ حرب تمتظْ جرابً[.( ساقط فْ )ؾ(، ك2)  )ـ(، إلِ َقْكُل
رؼ، الصحاح )ج3)  .(1/108(  الجٌك
 ( البٓت هف ]الرجز[ بٛ ىسبة: 4)

 ًُ ٌََفا ُعَقاُب ٌَْك إَذا اْلَحْرُب   َك
 ًُ ـُ َحْرٍب َتْمَتِظْ ِحَراُب  ِهْرَج

رؼ)ت ػػػػػػػذا ]الرجػػػػػػػز[ أكردي الجػػػػػػػٌك كٛهػػػػػػػً  ٌػػػػػػػػ( فػػػػػػػْ الصػػػػػػػحاح: )هػػػػػػػادة: ح ر ب(، ك)ٌػػػػػػػػ ؼ ا(، كىقػػػػػػػل393ٌك
)ت ػػك فيػػً غٓػػر هىسػػكب ٖحػػد، كلػػـ ٓػػتكمـ عميػػً ابػػف بػػرؼ)ت746الجػػاربردؼُّ ٌػػػػ( فػػْ أهاليػػً 582ٌػػػ( برهتػػً، ٌك

ٌػػػ( فػػْ حاشػػٓتً 763بشػػْء، كقػػد كقػػع فػػْ بعػػض ىسػػخ الصػػحاح: )تمتقػػْ( بػػدؿ )تمتظػػْ(، كقػػاؿ الصػػفدؼ)ت
رؼ، كالػػذؼ ٌػػػ(: )تمتظػػْ حرابػػً( بػػدؿ )تمتقػػْ(، ككػػذا ٌػػ231عميػػً: )الػػذؼ ركاي ابػػف اٖعرابػػْ)ت ك بخػػط الجػػٌك

ٌػ(: )تمتقْ(، كالصكاب كها ٓػراي الرضػْ: )تمتظػْ( 626ٌػ( بخط ياقكت)ت686كجدي الرضْ اٖستراباذؼ)ت
رؼ، الصحاح )ج  .(4/98)ج ، كالرضْ، شرح الشافية(1/108كها ركاي ابف اٖعرابْ، اىتٍِ. اىظر: الجٌك

 ( فْ )ط(: )جرابً(.5)
 ( فْ )ط(: )جرابً(.6)
 كػ)هغبر(. ( فْ )ـ(:7)
 ( )الشدٓد(، ساقط فْ )ط(.8)
 (  لـ أقف عمِ شْء هف ٌذا فْ الصحاح.9)
 .(366اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص( 10)
 ( فْ )ؾ(: )تراي أك قراي(،  فْ )ط(: )قراءة(.11)
 ( فْ )ؾ(: )قرىية أك ترىية(، كفْ )ط(: )قريبة(.12)
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ٌَػػِرؼّ َقاَؿ ِفْ )الَقاُهكِس( (1)كػَ)َفِعَٓمٍة( ـَ الُجػػْك ، َكَكٌِ ُهكٌز، َٚ ُهَعَتل  ٍْ : "َك)الَكَراُء( َه
ـَ ، َكَيُككُف َخْمَف، َكأَ (2) َها

ِ. (3)َئٌة("َتْصِغُٓرٌَا )ُكَريِّك ِضّد، َكُيؤى ُث،  ٍَ  . اْىَت

( َعَمِ )ُأَهْيَهة(. َذَكَرُي َأُبك َحٓػ ػاف ـَ ُذكِذ َتْصِغُٓر )َأَها َها ِفْ الشُّ ٍُ َكِهْثُم
 (5)َكيػْػً، َكَغُْٓرُي َلِكْف َهَىَع سػِػٓػػَبػػ(4)

َها، َكَقا ٍُ ، َأْخَبَرَىا ِبَذِلَؾ ُٓكُىُس كُِّريُ َؿ: "ُكلُّ الَعَرِب َتذَ َتْأِىَٓث
ـِ الَقاُهكسِ (6) َٛ ُر َك ٌِ كُر. ". َكَحَكاُي َغُْٓرُي، َكَظا ٍُ ًُ الَهْش  َأى 

اؽ  الت اء   ً  إ ل ح  ج  ق يل : ف ي و  ً : ]و  ل  ق و 
ر ي [ (7) ا إ ل ى آخ  ه   ٍ ِريفِ  ب  ًُ: (8) ِفْ َشْرِح الش  ، َها َىصُّ

َها "َذَكَر ِفْ َشْرِح الِكَتابِ  ٍُ َى  َها؛ ِٖ ٍُ ْخَباِر َعْى ِ٘ َها ِبا ٍِ َٚ ُيْهِكُف َهْعِرَفُة َتْأِىِٓث  ًُ َى  : ِإى َها َخالَفا الِقَياَس؛ ِٖ
َها، َبْل َياُء الت ْصِغٓرِ ُهِٛزَها الظ ْرِفي ةِ  ٍِ ْٓ ِهِٓر ِإَل َها، َكَٚ ِبِإَعاَدِة الض  ٍِ ِؼ ِهْثِل  (9)، َكَٚ ِبَكْصِف َٛ َفَقْط، ِبِخ

 .ِ ٍَ َها. اْىَت ٍُ ـَ َتْأِىُٓث ِزًها؛ ِلُيْعَم َٛ َها ُه ٍِ  )الَعْقَرِب( َفُأِعَٓدِت الت اُء ِفْ َتْأِىِٓث

ه ا[  ٍ ف  ص  ً : ]و ال  ب و  ل  ق و  ٌَُها أَ  و  ، َك ًِ َف  الَهْكُصكَؼ ِفْ الَحِقيَقِة َهْحُككـٌ َعَمْي ؛ ِٖ ًِ ْهِتَىاِع َراَد ِٚ
ِزَهاِف ِلمظ ْرِفي ِة.  َٛ  ُه

                                                           

 ( فْ )ط(: كػ)فيفعمة(. كساقطة فْ )ـ(.1)
ـْ َهِمػٌؾ﴾ ]الكٍػف: (  كق2) ٌُػ ػْ شػاذ ة. 79كلً تعالِ: ﴿َكَكػاَف َكَراَء ا: )ُكَرْيَئػٌة( بالٍػاء، ٌك [؛ أؼ: أهػاهٍـ. كتصػغٌٓر

رؼ، الصحاح )ج  .(6/2523الجٌك
 .(1/55(  اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج3)
هاسػْ بػدكف شػرط، كقػكلٍـ (  قاؿ أبك حيػاف: ٌػذي جهمػة هػا حفػع ههػا شػذ هػف ذلػؾ كشػذ لحاقٍػا لمربػاعْ كالخ4)

 .(3/386)جفْ: )كراء كأهاـ كقداـ(: )كريئة كأهيهة كقدٓديهة(. السٓكطْ، ٌهع الٍكاهع 
 .(3/267(  سٓبكيً، الكتاب )ج5)
هػة بػاٖدب، كػاف إهػاـ 182( ٓكىس بف حبٓػب)ت6) : عٛ  ء، أبػك عبػد الػر حهف، كُيعػرؼ بػالى حكؼِّ ِّْ بػالٚك ػب ٌػػ( الض 

ك هف قرية )َجُبل( بفتح الجيـ كضـ الباء الهشددة، عمِ دجمة، بٓف بغػداد ككاسػط. ىحاة البصرة فْ عص ري ٌك
ُّْ كالػػػفػػػػػراء كآخػػركف. قػػاؿ ابػػف الىػػديـ: كاىػػت حمقتػػً بالبصػػرة،  أعجهػػْ اٖصػػل.، أخػػذ عىػػً سػِػٓػػَبػػَكيػْػػػً كالكسػػائ

ػػػػػػل اٖدب كفصػػػػػػحاء اٖعػػػػػػراب ككفػػػػػػكد الباديػػػػػػة. كقػػػػػػاؿ أ )هعهػػػػػػر بػػػػػػف  بػػػػػػك عبٓػػػػػػدةٓىتابٍػػػػػػا طػػػػػػٛب العمػػػػػػـ كٌأ
أربعػػٓف سػػىة أهػػٗ كػػل ٓػػـك ألػػكاحْ هػػف حفظػػً. كقػػاؿ ابػػف  ٌػػػ(182)ت: اختمفػػت إلػػِ ٓػػكىسٌػػػ(209الهثىػػِ)ت

: ٌك شٓخ سٓبكيً الذؼ أكثر عىً الىقل فػْ كتابػً. هػف كتبػً: )هعػاىْ القػرآف( كبٓػر، ٌػ(851)تقاضْ شٍبة
ابػػف خمكػػاف، ك ، (6/2850عجػػـ اٖدبػػاء )جكصػػغٓر، ك)المغػػات(، ك)الىػػكادر(، ك)اٖهثػػاؿ(. اىظػػر: الحهػػكؼ، ه

 .(8/261، كالزركمْ، اٖعٛـ )ج(7/244)ج ، كالصفدؼ، الكافْ بالكفيات(7/244كفيات اٖعياف )ج
  ( فْ )ؾ(، ك)ـ(: )الياء(.7)
 (.1/347ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (8)
 ( فْ )ط(: )بالتصغٓر(.9)
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  ً ل  ق و  ه ا[(1)و   ٍ ه ير  إ ل ي  ة  الض  ِر؛  -َأْيًضا –َبْل َعم َل  : ]و ال  ب إ ع اد  ٍَ ـَ الُهْظ ـٌ َهَقا ِهَٓر َقاِئ ِبَأف  الض 
َك فِ  ٍُ َُٓتَأه ْل. َف ًُ؛ َفْم ُف َٛ ِهِٓر ِخ ـُ الض  ـِ، َكُحْك َكا َىا الظ ْرِفي ُة َعَمِ الد  ٍُ ٌَ  ًُ . َكُحْكُه ًِ  ْ ُحْكِه

  ً ل  ق و 
ه ا[؛ :(2)  ٍ ف  ص  َف  الَهْكُصكَؼ ِفْ  ]و ال  ب و  ( َك)َكَراَء( ِباْلَكْصِف؛ ِٖ ـَ ـُ َتْأِىُٓث )َدا َٚ ُيْعَم َأْؼ: 

َٛ َيُككَىاِف َهْكُصكَفِْٓف. الَحِقيَقِة َهْحُككـٌ  ِزَهاَف ِلمظ ْرِفي ِة؛ َف َٚ ٌَُها  ، َك ًِ  َعَمْي

ه ا[  ٍ ه ير  إ ل ي  ة  الض  ً : ]و ال  ب إ ع اد  ل  ًُ  ؛ق و  . َكُحْكُه ًِ َك ِفْ ُحْكِه ٍُ ـَ الُهظٍر، َف ـٌ َهَقا ِهَٓر َقاِئ َف  الض  ِٖ
ـِ، َكُحكْ  َكا َىا الظ ْرِفي ُة َعَمِ الد  ٍُ َها. َكَذا ٌَ ٍِ ْٓ ِهِٓر ِإَل َها ِبِإَعاَدِة الض  ٍُ ًُ؛ َفِحٓىِئٍذ َٚ َيُككُف َتْأِىُٓث ِف َٛ ِهِٓر ِبِخ ـُ الض 

اِرِح. َهاُع ِهَف الش   الس 

[ : ً ل  ّداـ ب ه ع ى ى اله م ؾ(3)ق و  و أل  ف  الق 
ـِ، َقاَؿ ِفْ )الَقاُهكِس( ؛[(4)  ٛ ـِ، َكَكْسِر ال : َأْؼ: ِبَفْتِح الِهي

اـٌ )" ـِ(، َك)الَقُْٓدكـِ( /ؽ(ُقد  َدا ِديَهٌة(، 58: كػَ)ُزى اٍر( ِضدُّ )َكَراَء( كػَ)الَقْٓ ُر. َتْصِغُٓرٌَا: )ُقَدْٓ ب/، َكَقْد ُْٓذك 
ـ  َقاَؿ: َكَكػ)سِ  ـٍ(، ُث ِدي ـَ الى اَس (5)ٍر(اى  زُ )كِّٓت( كَ كُ)َقَدْٓ ػػُد(، َكَهْف َتَقد  ػػِّٓ اد(: )الَهِمُؾ(، َك)الس  . َك)َشد 

َرِؼ"  . (6)ِبالش 

] ف ت  ذ  ا ح   ٍ ق  ًة ف ه ا ف و  اه س  اى ت  خ  ا  ف  ك  ً : ]و  ل  ِل( ق و  ـْ (7)َقاَؿ ِفْ )َشْرِح الُهَفص  ـَ َل : َفِإْف ِقَٓل: َفِم
، َأْك َتْثُبْت َأِلُف الت ْأِىِٓث كَ  ِّْ َباِع ـِ الرُّ َها َتْثُبِت ُتْحَذْؼ َتاُء الت ْأِىِٓث َكَها ُحِذَفْت َأِلُف الت ْأِىِٓث ِفْ اْٚس

ـِ َكالُجزْ  (8)الت اءُ  ِت َقْبَل َأِلِف الت ْأِىِٓث َهَع اْٚس ٍَ ِؼ َتاِء الت ْأِىِٓث؛ َفُأْشِب َٛ ُر ُهْىَفِصَمًة، ِبِخ َٚ ُتَقد  ا  ٍَ َى  ًُ؟ ِٖ ِء ِهْى
ا َلْك َكاَىْت َحْرًفا ِهْف ِبىْ  ٍَ َى  َيِة الَكِمَهِة؛ الَحْرَؼ ِهْف ِبْىَيِة الَكِمَهِة، َفُحِذَفْت َكَها ُتْحَذُؼ، َكُتْثَبُت َراِبَعًة؛ ِٖ

 َأِلُف الت ْأِىِٓث. َلَثَبَتْت َفَكِذِلؾَ 

                                                           

 .(367ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
ف القداـ بهعىِ الهمؾ[.( س2) ًُ: ]ٖك  اقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
ها 3) اـ( بهعىػػِ )الهمػػؾ(، كبهعىػػِ الجٍػػة، ك)الػػكراء( بهعىػػِ )كلػػد الكلػػد(، كبهعىػػِ الجٍػػة؛ فتصػػغٌٓر ف )القػػد  ( ٖك

ـ. شآٌف، هجهكعة ـ أىٍها بهعىِ )الهمؾ(، ك)كلد الكلد(؛ فأثبت التاء؛ إزالة لٍذا الٌك  ،الشافية بدكف التاء ٌٓك
 . (367)ص شرح الجاربردؼ

رؼ، تٍذٓب المغة: اْلهمؾ(الُقّداـ)( َكُيَقاؿ: 4)  .(9/56)ج . اٌٖز
 .: )َكْزًىا((ؾ) فْ( 5)
 .(1/1147اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج (6)
 .(2/1146ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/556)ج اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل  (7)
 ( فْ )ؾ(: )الباء(.8)



515 
 

ج ى ح  ً : ]ج  ل  َهَمٌة، َقاَؿ ِفْ )الَقاُهكِس( [(1) ق و  ٍْ َها ُه ٍُ َى ْٓ ِف، َب ِف َهْفُتكَحَتْٓ ٌُكَ ٌَُك ِبِجيَهْٓ ْ  ِهَف  : " َح
َْٖىَصاِر" َيا( (2)ا : ")َحَكَٚ ًِ َرَكافِ  ، َكِفي ٍْ  .(3)"َقْرَيٌة ِهْف َعَهِل الى 

  ً ل  م ي[(4)ق و  ي  ا  ى ه ا ق يل : ح و  َيا(: )ُحَكيِّل(، َقاَؿ ِفْ )َشْرِح ِفْ َتْصغِ  -َأْيًضا –َجاَء  : ]و  ٓرِ )َحَكَٚ
ِل( َر؛ َفَقاَؿ: )ُحَكْيِمْ(؛ َأْؼ: ِبَياٍء ُهَخف  (5)الُهَفص  ـ  ُصغِّ ا، ُث ٍَ َِٖلَف؛ ِلِزَياَدِت ًُ َحَذَؼ ا َفٍة : َفِإه ا َأْف َيُككَف َقاِئُم

ه ا َأْف َيُككفَ  ـ  أُِعل  كػَ)َقاٍض(، َكاِ  ـ  َخف َف الَياَء َكَها َُٓخف ُف َياُء َصغ َرُي أَ  (6)ُث ك ًٚ َعَمِ )ُحَكْيِمْ(، ُث
 .(7))َصَحاِرؼ(، َفُيَقاُؿ )َصَحاٍر( َفُيْعَتلُّ َكَها اْعُتم ْت َياُء )صحاٍر(

  ً ل  [(8)ق و  ث يّ  اى ت  ف ي الث ال  و اء  ك  َخاِهَسًة،  َأْؼ: َْٓثُبْت ُهْطَمًقا َسَكاٌء َكاَىْت َراِبَعًة، َأكْ  ؛: ]س 
 َفَصاِعًدا كػَ)َحْهَراَء(، َك)ُخْىَفَساَء(.

  

                                                           

 .(1/347( الصكاب: )َجْحَجَبِ(. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج1)
 .(1/66(اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج2)
 .1/990جالهرجع السابق، اىظر:  (3)
 .(368ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 4)
 .(2/1146ركف الدٓف، شرح الشافية )ج، ك (1/554)ج اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل  (5)
 ( فْ )ؾ(: )الباء(.6)
  :( كفْ: الكافية ىظـ الشافية لمىيسارؼ 7)

 َكألُف الت ْأِىِٓث َغُْٓر الر اِبَعً ... َهْقُصكَرٌة ُتْحَذُؼ ِلْمُهَتاَبَعً
ْ  َأَتِ َيا ُحَكْيِم  ُجَحِْٓجٌب ِفْ َجْحَجَبِ َقْد َثَبَتا ... َكَها ِبَحَكَٚ

َيػػػا(،  كفػػػْ الشػػػافية: كتحػػػذؼ ألػػػف الت ْأِىٓػػػث اْلَهْقُصػػػكَرة غٓػػػر الر اِبَعػػػة كػػػػ)ُجَحِْٓجب كُحػػػَكْيِمْ( ِفػػػْ )َجْحَجَبػػػِ كَحَكَٚ
َٚيػػا(  َمَبػػّؾ. ٚ تحػػذؼ اٖلػػف هػػف )َحْك ػػك اسػػـ رجػػل  -َكتثبػػت الههػػدكدة ُهطمًقػػا ُثُبػػكَت الث ػػاِىْ ِفػػْ بعمبػػؾ ُبَعْٓ  -ٌك

اٖلػف التػْ بعػد الػٛـ ٖىٍػا هػدة رابعػة ٚ تحػذؼ فػْ التصػغٓر، بػل قػد تجمػب؛ غٓر ألف التأىٓث، ٚك تحذؼ 
َٚيػا(  ِمٓق( فْ )هىطمق(، فا٘خٛؿ بالبىية فْ )َحْك لتككف عكًضا هف زائد هحذكؼ فْ هكضع آخر، ىحك )ُهَطْٓ

ػػَزػ( هػػف ألػػف التأىٓػػث، ٚ هػػف اٖلػػف كاليػػاء الهتكسػػطتٓف، إذ لػػك حػػذفتٍها كقمػػت: )ُلَغيْ  ْٓ ِغػػَزػ(، َك)ُحَكْيميػػا( ك)ُلغ 
، كأهػػػا فػػػْ ىحػػػك: -أيضػػػاً  –لكقعػػػت ألػػػف التأىٓػػػث خاهسػػػًة هكقػػػع الػػػٛـ فػػػْ )سػػػَفِْٓرَجل(، فاحتجػػػت إلػػػِ حػػػذفٍا 

)ُحَبػػارػ( فكػػل كاحػػدة هػػف ألػػف التأىٓػػث، كاٖلػػف الهتكسػػطة هتسػػاكيتاف فػػْ ا٘خػػٛؿ ببىيػػة التصػػغٓر، كأٓتٍهػػا 
فػػػْ عمػػػـ التصػػػريف، كالكافيػػػة ىظػػػـ الشػػػافية لمىيسػػػارؼ حػػػذفت تحصػػػل البىيػػػة. اىظػػػر: ابػػػف الحاجػػػب، الشػػػافية 

 .(246، ك1/326، ركف الدٓف، شرح الشافية )ج(2/30)ج، ك(1/34)ج
ًُ: ]ٖىٍا له ا زادت عمِ حرؼ[.8)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
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[ : ً ل  ٍؼ[(1)ق و  ر  م ى ح  ت  ع  ا ل ه ا ز اد   ٍ ًُ. َتَسه ح.  أل  ى  كِر، َكَقْد َسَبَق َبَياُى ٍُ ٌَِب الُجْه ًِ َعَمِ َهْذ  ِفي
  ً ل  ر أ[(2)ق و  م ه ًة أ خ  ت  ك   ٍ ب  َلِ  : ]أ ش  ْٖ َبٌة ِهْف َكِمَهَتِْٓف.َفَكَأف  الُهَؤى َث ِبا  ِف الَهْهُدكَدِة ُهَرك 

وا[؛ غ ر  ل ذ ا ص  ً : ]و  ل  َها ُأْلِحَقا َبْعَد  ق و  ٍُ ًُ َتاَء الت ْأِىِٓث ِهْف َحُْٓث َأى  ـَ الث اِىْ ُيْشِب َْجِل َأف  اْٚس َأْؼ: ِٖ
َؿ. َٖك  ـِ الِبْىَيِة َصغ ُركا الُجْزَء ا  َتَها

  ً ل  ز ل ة [: ]ه ف  ح  (3)ق و  ى  ات يؾ  اله   ٍ ا ب  ه   ٍ ول  ً  ى ز  ت ت ه ت  , و   ً م  ز ل ة  ذ ي  ؿ  ه ى  ً  ى از  ِهُٓر ِفْ  ي ث  أ ى  الض 
ٍِها( ِلمت اِء، َكالت ْىِكيِف، كَ  ْدِر، َكِفْ )ُىُزكِل ( ِلمص  ًِ ِت (، َك)َتِته  ًِ ِم ًُ( ِلمُجْزِء الث اِىْ، َكِفْ )َذْٓ  الظ ْرُؼ ُهَتَعمِّقٌ )َأى 

 ِبػ)ُىُزكِؿ(.
] ؼ  ر  هّ ف  ل م ح  ك ب  اله ت ض  ذ ا اله ر  ك  ً : ]و  ل  ْْ َعْشَرَة،  ق و  ْْ َعَشَر، َكاْثَىَت ًُ ِبَخْهَسَة َعَشَر، َكاْثَى َهث َل َل

َف   ًىا ِلْمَحْرِؼ؛ ِٖ ًٛ ُهَتَضهِّ ى َها َكاَف َخْهَسَة َعَشَر َهْث ًُ َخْهَسَة َعْشَرَة، َفُحِذفَ  (4)َكاِ   ِت الَكاُك؛ َقْصدَ َأْصَم
ٌََذا الِعْقِد ُدكَف َساِئِر الُعُقكِد، َىْحَك: 59/ؽ ى َها َهَزُجكا الى َِّٓف َهَع  َها، َكاِ  ٍِ ِعْشِريَف، أ/ َهْزِج اْٚسَهِْٓف، َكَتْرِكِٓب

ا ُهْفَرَدٌة. ٍَ ِب ِهْف َهْرَتَبِة أَحاِد الِتْ َألَفاُظ ٌََذا الُهَرك  ؛ ِلُقْرِب  ًِ  َكَأَخَكاِت
  ً ل  ( إلخ(5)ق و  ر اف  ك  ه ا ف ي )س  : ]ك 

 ٌَِذِي ِفْ الُهْسَتْثَىَياِت ِهْف َكْسِر َها َبْعَد الَياِء. [(6)
[ : ً ل  ة [؛(7)ق و  ي اد  وؿ : ت م ؾ  الزّ  ـْ  ف ى ق  ًة، َكَل ا، َكَٚ َهد  ٍَ َأْؼ: الِتْ َلْيَسْت َحْرَؼ َتْأِىٍٓث، َكَٚ َكِمَهًة ِبَرْأِس

ا ِإَلِ الِكْحَدةِ  (8)َة، َبِل الِجْىَس؛ َكِلَذآُِرْد الِكْحدَ  ٍَ َه َقس 
ْف َكاَىِت  (9) ـ  َقاَؿ: َفِإْف َكاَىْت َكاِحَدًة، َكاِ  ِرٌَا، ُث َكَغْٓ

 اْثَىَتِْٓف.

                                                           

ا لَ 1) ٍَ َى  ِّْ أك غٓري؛ ِٖ ِث َٛ ػا ( )تثبت اٖلف الههدكدة هطمًقا َسَكاٌء َكاَىْت ِفْ الثُّ ا َله  ٍَ َى  ا َزاَدْت َعَمِ َحْرٍؼ أشبٍت؛ ِٖ ه 
ىهػػا ثبتػػت الكمهػػة الثاىيػػة فػػْ ىحػػك: )بعمبػػؾ(؛ لػػئٛ  َزاَدْت َعَمػػِ َحػػْرٍؼ فثبتػػت كهػػا ثبتػػت )بػػؾ( فػػْ )بعمبػػؾ(، كا 

 .(368)ص شرح الجاربردؼ ،ٓمتبس بتصغٓر غٓر الهركب(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية
ًُ: ]هف حُٓث أىً ىازؿ هىزلة ذٓمً[. ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إل2ِ)  َقْكُل
 .(369ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 3)
   .(ٖىً)( فْ )ؾ(: 4)
ًُ: ]فىقكؿ تمؾ الزيادة[.5)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
 .(370ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 6)
رة إلػِ القسػـ الرابػع؛ فتقػكؿ: تمػؾ الزيػادة: إهػا فػْ ( ىص الجاربردؼ: )قػكؿ ابػف الحاجػب: )كذك الزيػادتٓف( إشػا7)

الثٛثْ، أك فْ الربػاعْ، فػإف كػاف فػْ الثٛثػْ فإهػا كاحػدة، كاثىتػاف، أك ثػٛث، فػإف كاىػت كاحػدة فظػاٌٌر؛ إذ 
(...(. شػػػآٌف، هجهكعػػػة الشػػػافية ( فػػػْ )هكػػػـر شػػػرح  ،يهكػػػف بىػػػاء التصػػػغٓر هػػػف غٓػػػر تغٓٓػػػر، ىحػػػك: )هكٓػػػـر

 . (301)ص الجاربردؼ
 فْ )ؾ(: )ككذا(. (8)
 ( فْ )ؾ(: )الكاحدة(.9)
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  ً ل  ك ور ة  (1)ق و  ث م ة  اله ذ  ـ  ف ي األ ه  ي ٌ ي  اله  : ]و 
ـِ الَفا ؛[(2) ـَ َهْكُضكَعٌة ِلِبَىاِء اْس َف  الِهي ِعِل، َأِك ِٖ

َْ ِلَها ُيْعَتَكُر ِهْف َهَعاٍف ُأَخٍر؛ فَ 
ٌِ ُْٖخَرػ، ِإى َها  َياَدِة ا يَغِة، َكالزِّ ٌَُك الَهْقُصكُد ِبالصِّ ـُ َأْقَكػ الَهْفُعكِؿ، َك الِهي

ا. )شرح ابف الحػػاجػػب( ٍَ ا، َكَحَذَؼ ُأْخَت ٍَ َلِة َعَمِ الَهْقُصكِد؛ َفَكَجَب ِإْثَباَت َٚ  .  (3)ِفْ الد 

[ : ً ل  ه ى(4)ق و  ًة ل مه س  ح  ـ  ه وضّ  ي إ ذ  اله 
ٌَُك  ؛[(5) ـِ الَفاِعِل، َك ـَ ُهكُضكَعٌة ِلِبَىاِء اْس َف  الِهي َأْؼ: ِٖ

ُْٖخَرػ ِإى   َياَدِة ا يَغِة، َكالزِّ َْ ِلَها ُيْعَتَكرُ الَهْقُصكُد ِبالصِّ
ٌِ َلِة َعَمِ  (6)َها  َٚ ـُ َأْقَعُد ِفْ الد  ِهْف َهَعاٍف ُأَخٍر؛ َفالِهي

 ًُ ا، َقاَل ٍَ ىّ ف  الَهْقُصكِد؛ َفَكَجَب ِإْثَباُت اله ص 
ُرُي.(7)   ، َكَغْٓ

  ً ل  ي ة(8)ق و  ا.أَ  [(9): ]ق م ي س  ٍَ ْىِكساِر َها َقْبَم ًُ )َقْمُسكة( ُقِمَبِت الَكاُك َياًء؛ ِٚ  ْصُم

  

                                                           

حة لمهسه ِ[.1) ًُ: ]إذا الهيـ ُهكضِّ  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
 .(371ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
ػػِل(. كالهقصػػكد بالشػػرح: 746( صػػرح بػػذلؾ الجػػاربردؼ)ت3) ُف: فػػْ َشػػْرِح الُهَفص  ٌػػػ(، بقكلػػً: )َقػػاَؿ َذِلػػَؾ الُهَصػػىِّ

ركػػػػػف الػػػػػدٓف، شػػػػػرح الشػػػػػافية اىظػػػػػر:  (.1/554)ج ىظػػػػػر: ابػػػػػف الحاجػػػػػب، ا٘يضػػػػػاح فػػػػػْ شػػػػػرح الهفصػػػػػل ا
 .(2/1146)ج

ٌػ(: )كذك الزيادتٓف( إشارة إلِ القسـ الرابع؛ فتقكؿ: تمؾ الزيػادة إهػا فػْ الثٛثػْ، أك 64( قكؿ ابف الحاجب)ت4)
ث، فإف كاىت كاحػدة فظػاٌٌر؛ إذ يهكػف بىػاء فْ الرباعْ، فإف كاف فْ الثٛثْ، فإها كاحدة، أك اثىتاف، أك ثٛ

ف كاىػػت اثىتػػٓف، ٚك يكػػكف  ا ٌىػػا، كا  ػػِرـ( فػػْ )ُهْكػػِرـ(؛ فمػػذلؾ لػػـ ٓػػذكٌر التصػػغٓر هػػف غٓػػر تغٓٓػػر، ىحػػك: )ُهَكْٓ
ها  ها الهػػدة الكاقعػػة بعػػد كسػػرة التصػػغٓر؛ إذ حكػػـ ذلػػؾ قػػد عمػػـ فػػْ القسػػـ الثالػػث فإهػػا أف يكػػكف إحػػدٌا إحػػدٌا

ػػػك الهػػػيـ فػػػْ اٖهثمػػػة الهػػػذككرة؛ إذ الهػػػيـ هكضػػػحة لمهسػػػهِ، الفضػػػمِ أك ٚ، فػػػإف كػػػاف  ها الفضػػػمِ، ٌك إحػػػدٌا
ػػِديـ( فػػْ )َهَقػػاِديـ( جهػػع )ِهْقػػَداـ(. اىظػػر: شػػآٌف، هجهكعػػة الشػػافية، شػػرح  ْٓ كالزيػػادة اٖخػػرػ تكضػػح ىحػػك: )ُهَق

 .(371)ص الجاربردؼ
 ( فْ )ـ(: )لمهثىِ(.5)
 ( فْ )ط(: )يعىكف(.6)
 كرر ذلؾ أكثر هف هرة، ككأىً اختصار لكمهة )الهصىف(.( فْ )ؾ(: )الهص(، كت7)
ًُ: ]كالحىبطْ الصغٓر البطف[  .8)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
 .(372ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 9)
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] غ ير  الب ط ف  : الص  ي  ب ط  ى  ً : ]و الح  ل  ِّْ  ق و  ًِ َىَظٌر، َفَعْف َجاِهِعالَفْرَغاِى  :(1)َكَذا ِفْ الىَُّسِخ، َكِفي
ـُ الَبْطِف الُهْىَتفِ (3)، ك)الِحْىَبَطا((2))الَحَبْىَطِ( ًُ : الَعِظي ُّْ اُخ. َىَقَم : ، َكِفْ الَقاُهكسِ َْٖىَدُلِس

ِهيَهُة الَبِطَٓىُة. (4)")الَحْىَبَطاُة( ـ  َقاَؿ: : الَقِصَٓرُة، الد  ْهٍز، ُث ٍَ (: الُهْهَتِمُئ َغْيًظا، َأْك ِبْطَىًة، َكِب ُّْ َك)الَحْىَبِط
ِغٓرُ (6): كػ)حهصيصة((5)َك)الَحْبَطْيَطُة( ُء الَحِقُٓر الص  ْْ : الش 

ًُ"(8). َك)اْحَبْىَطِ((7) . (9): اْىَتَفَخ َبْطُى
َحاحِ  ِ. َكِفْ الصِّ ٍَ (: الَقِصُٓر الَبِطٓفُ اْىَت ُّْ ًُ (10): ")الَحْىَبِط ُر َأف  َها ِفْ الىَُّسِخ ُهَحر ٌؼ ِهْى ٌِ  .(11)، َكالظ ا

  ً ل  ة  (12)ق و  ر اله د  : ]غ ي 
 َأْؼ: الَكاِقَعِة َبْعَد َكْسَرٍة ِلمت ْصِغِٓر. ؛[(13)

 : ً ل  يـ( ف ي )هقاديـ([ق و  د  ي  : )ه ق  و  ِديُهكف( ؛]ى ح  ًُ )ُهَقْٓ َٛ َُٓردُّ َأف  َصَكاَب ًَ َف َْ ِب َأْؼ: ِإَذا ُسهِّ
(14). 

                                                           

ٌػػ( الػدكتكر: عبػد 617( لـ أعثر لً عمػِ ترجهػة، ٚك )جاهعػً(، ككػذلؾ قػاؿ هحقػق )التخهٓػر(، لمخػكارزهْ)ت1)
بف سميهاف العثيهٓف، كقاؿ: أحسبً )الغكرؼ( صاحب )الجاهع(، الذؼ ىقل عىً الخكارزهْ هف كتاب  الرحهف

ػػذا الكتػػاب ىقػػل عىػػً الهطػػر  ؼ فػػْ )ا٘يضػػاح شػػرح الهقاهػػات(، ز كبٓػػر فػػْ المغػػة اسػػهً )الجػػاهع فػػْ المغػػة(، ٌك
فػػػْ )الهقالٓػػػػد(، ، كهػػػػا ىقػػػل عىػػػػً الهػػػؤذىْ فػػػْ )شػػػػرح الهفتػػػاح(، كالبيكىػػػػدؼ (ك)الهغػػػرب فػػػْ ترتٓػػػػب الهعػػػرب

ء جهيًعػػا هػػف بػػٛد هػػا كراء الىٍػػر. عاشػػكا فػػْ كا٘ ػػٚؤ سػػفىدرؼ فػػْ )الهقتػػبس(، كالكػػاتبْ فػػْ شػػرح الهفتػػاح، ٌك
ِّْ ككرد ذكر: )القرف السابع الٍجرؼ.  فْ تكضػيح هػا  فْ )الهقتبس ٌػ(698)تسفىدرؼ ا٘(، عىد َجاِهِع الَفْرَغاِى

 ،التخهٓػػػر، لخػػػكارزهْا، كحاشػػػية (6/2475ٖدبػػػاء )جاىظػػػر: الحهػػػكؼ، هعجػػػـ ا(. -شػػػرح الهفصػػػل –التػػػبس 
 .(1173فْ تكضيح ها التبس هف شرح الهفصل )ص فْ الهقتبس ،سفىدرؼ ا٘ك 

َهػُز. 2) ٍْ (، كالصكاب: )الَحَبْىَطِ( الُهْهتِمئ َغْيظًا أك ِبْطَىػًة، كُي ُّْ ( فْ الىسخ الثٛث: )ؾ(، ك)ـ(، ك)ط(: )الَحْىَبِط
 .(1/662)ج س الهحيطاىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهك 

 .(3/334)ج ( الصكاب: )الَحَبْىَطأ(: بالٍهز: العظيـ البطف. الخمٓل، العٓف3)
هيهُة الَبطٓىُة. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج4)  .(1/662( الصكاب: )الَحَبْىطاُة(: القصٓرُة الد 
 ( فْ )ط(: ك)الحبطبطة(. فْ )ط(: )كحهصصة(.5)
 صة(.( فْ )ط(: )كحهص6)
 .(1/662اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج (7)
 .1/662جالهرجع السابق، ( )اْحَبْىَطِ(: اْىَتَفَخ َبْطُىً. اىظر: 8)
رؼ، الصحاح9)  .(1/662)ج ( كمهة)الحىبطا( فٍٓا تصحٓف، فْ: الصحاح: )الحبىطاة(. الجٌك
رؼ، الصحاح )ج10)  .(3/1118( )الحبىطِ(. الجٌك
ًُ(. ساقط فْ )ـ(. ( )َأف  َها11) ٌؼ ِهْى  ِفْ الىَُّسِخ ُهَحر 
ِة[؛ َأْؼ: الَكاِقَعِة َبْعَد َكْسَرٍة ِلمت ْصِغِٓر[، ساقط فْ )ـ(.12) : ]َغْٓر الَهد  ًِ  ( َقْكِل
 .(373ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 13)
ـِ كالَقْٓدكـِ، كقد ُٓ 14) ـُ(، كػ)ُزى اٍر(: ِضدُّ كراَء، كالَقْٓدا ا ِديَهٌة كُقَدْٓديـٌ. اىظر: الفٓركزأبادؼ، ( )ُقد  ُر. َتْصغُٓرٌا: ُقَدْٓ َذك 

 .(1/1147القاهكس الهحيط )ج
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  ً ل  ِة الَكاِقَعِة َبْعَد َكْسَرِة  : ]ف ي )هقاديـ([(1)ق و  ِْ الَهد  ِف ِبَىاِء الت ْصِغِٓر، َأْك َبْق ا ِلَتَهكُّ ٍَ ُحِذَؼ َأِلُف
دِّ ِإَلِ الُهْفَرِد َأْك َجْهِع الالت ْصِغِٓر، كَ  َٛ ُبد  ِهَف الر  ًُ َتْصِغٌٓر ِلَجْهِع الَكْثَرِة َف َى  ًِ َىَظٌر؛ ِٖ َْ الت اُء ِفي ِقم ِة ِإْف ٌِ

ر. َكَلِكْف ِفْ الَهْتِف ىَ  ـ  ُصغِّ ٌَُك )ِهْقَداـٌ( ُث َىا ُرد  ِإَلِ الُهْفَرِد َك ٍُ ٌَ ًُ َجْهُع ِقم ٍة، َك ًٍ آَخَر؛ َكاَف َل َظٌر ِهْف َكْج
ِديُهكف(،  َهِة؛ َفُيَقاُؿ: )ُهَقْٓ َٛ ، َكالت ْصِغِٓر َٚ ُبد  َأْف ُْٓجَهَع َجْهَع الس  دِّ ًُ َبْعَد الر  ٌَُك َأى  ىّ ف  َك ـْ َْٓذُكْر  و اله ص  َل

ِديـ(. َكِحٓىَ  ٚ  )ُهَقْٓ ٚ  َأْف ُيَقاَؿ: ُهَراُدُي َبَياُف َبَقاِء ِإ ـ  ِإ ٍُ ًُ َتْصِغُٓر ُهْفَرٍد َأْك َجْهٍع، الم  َف ُيْعَرُؼ َأى  ِئٍذ ِهْف َأْٓ
ًِ َفَهث َل ِبالت ْصِغِٓر َبْعَد ا َٚ َبَياِف َكْيَفي ِة َتْصِغِٓر )َهَقاِديـ( ِبَتَهاِه ِة َفَقْط ِفْ الت ْصِغِٓر  دِّ الَهد  ِإَلِ الُهْفَرِد  لر 

َف سػِػٓػػَبػػ ًِ َبْٓ ـُ ُهْخَتَمٌف ِفي ٌََذا الِقْس ًِ. ض. َك َهِة؛ ِلُحُصكِؿ الَهْقُصكِد ِب َٛ ، (2)َكيػْػًَقْبَل َأْف ُْٓجَهَع َجْهَع الس 
ْبَقاِء،  ؛ َفسػِػٓػػَبػػَكيػْػً(3)َكَأِبْ الَعب اسِ  ِٙ ٌَُها ِل ْلَحاِؽ، َكُيَعٓ ُف َأَحَد ِ٘ ِر ا ًِ ِزَياَدٌة ِلَغْٓ ـِ الذؼ َيُككُف ِفي ُْٓمِحُق ِبالِقْس

ِرِي. َكاْخَتاَر  ًّٚ َعَمِ الَفاِعل َأْك َغْٓ ا َدا ٍَ ـُ؛ ِلَكْكِى ٌَُك الِهي ىّ ف  َك : "َكُذك  اله ص  ًِ ًِ ِبَقْكِل ٌََب، َكَأَشاَر ِإَلْي ٌََذا الَهْذ
ُرٌَا َتْبَقِ الُفْضَمِ كػَ)ُهَقْيِعس( ِفْ )ُهَقْعِىس( َثِة َغْٓ َٛ ـِ، (4)الث  ِث َزَكاِئَد: )الِهي َٛ ؛ َأْؼ: ِعْىَد اْجِتَهاِع َث

ٓ ـِ َكالىُّكِف، َكالسِّ ا َعَمِ اْس ٍَ َلِت َٚ ـُ ِهْف َحُْٓث َكاَىْت َأْقَعَد ِلُقك ِة َد َْ الِهي ِة َتْبَقِ الُفْضَمِ، َكٌِ ِر الَهد  ِف(، َغْٓ
ِْلَحاِؽ؛ َفَيُقكَؿ: )َقْعَىس( (5)الَفاِعِل. َكَأُبك الَعب اسِ  ْٙ َٓف ِل ا، َكُيْبِقْ السِّ ٍَ َيحِذُف

، َكاْحَتج  ِبَأف  الُهْمَحَق (6)
ًُ، َكَها اْعَتَقَدُي سػِػٓػػَبػػَكيػْػًبِ  َْصِل َقِريٌب ِهْى ْٖ ًُ  (7)ا َى  ْلَحاِؽ؛ َكِٖ ِ٘ ـِ ُدكَف ا ْخِتَصاِص الَفاِعِمي ِة ِباْٚس َأْكَلِ ِٚ

(، ُهَراَعاٌة ِلْمَهْعَىِ كُهَراَعاُة الَهْعَىِ َأْكَلِ ِهْف هُ  َٚ َُٓرػ َأى َؾ َتُقكُؿ ِفْ ُهَصغ ِر )ِهْحَهرٍّ َراَعاِة ِصيَغِة الم ْفِع. َأ
ا ٍَ َلِت َٚ ـِ.(8)َك)ِهْحَهاٍر(: )ُهَحْيِهٌر( َفَتْحِذُؼ الر اَء َهَع َد ( ُهَحاَفَظًة َعَمِ الِهي (، َك)اْفَعاؿ   ، َعَمِ ِهَثاِؿ: )اْفَعل 

                                                           

ًُ: ]كقد ِغمـ البعٓر بالكسر ِغمهة[.1)  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، َقْكُل
 .(3/429)جسٓبكيً، الكتاب  (2)
ا أحهػد بػف يحٓػِ بػف زيػد ابػف سػي ار (  يقصد بأبْ العبػاس: الهبػرد، كقػد سػبق الترجهػة لػً، كلػـ يقصػد بػً ثعمًبػ3)

ء، أبػػك العبػػاس: إهػػاـ الكػػكفِّٓٓف فػػْ الى حػػك كالمُّغػػة، فقػػد صػػرح ابػػف جهاعػػة بػػذلؾ فػػْ أكثػػر هػػف  ّْ بػػالٚك ػػٓباى الشِّ
ًُ: كالهبػرد بفػتح الػراء الهشػدد لقػب أبػِ العبػاس دمحم بػف ٓزيػد بػف عبػد اٖكبػر، ههػف أخػذ  هكضع. )كها فْ َقْكُل

ًُ: )رجحً سػِػٓػػَبػػَكيػْػً لكف ردي أبك العباس الهبرد(.عف الهازىْ كأبْ ح  اتـ السجستاىِ(، ككذلؾ فْ َقْكُل
ذا حق رت )هُ 4) ًٛ ذلػؾ لػك كسػرتً لمجهػع. فػإْف شػئت سِ ىْ عَ قْ ( )كا  حػدػ السػٓىٓف؛ ٖى ػؾ كىػت فػاع ٌس( حػذفت الىػكف كا 

ف شئت قمت: )هُ عِ يْ قَ قمت: )هُ   .(3/429جيٌس(. سٓبكيً، الكتاب )عِ يْ قَ ٌس(، كا 
 .(2/253)ج ( الهبرد، الهقتضب5)
 .(374ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 6)
 .(3/429( سٓبكيً، الكتاب )ج7)
هًا(؛ ٖى ػػؾ لػػك كسػػرت )هُ ِهػػيْ حَ (: )هُ رٍّ َهػػحْ ( )تقػػكؿ فػػْ )هُ 8) ػػرت )هقػػد  ا(؛ لمجهػػع أذٌبػػت رًّ َهػػحْ ٌر، كهحيهٓػػٌر(، كهػػا حق 

(؛ ٖف  هِ يْ حَ (: )هحيهٓػػٌر(، ٚك تقػػكؿ: )هُ ارٍّ َهػػحْ )هفاعػٌل(. كتقػػكؿ فػػْ )هُ  إحػدػ الػػراءٓف، ٖى ػػً لػػيس فػػْ الكػػٛـ ٓػػر 
 .(3/427(. سٓبكيً، الكتاب )جار  هَ حْ فٍٓا إذا حذفت الراء ألفًا رابعة، فكأىؾ حق رت )هُ 
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  ً ل  ـ  ت ك ف  (2): ](1)ق و  ة [إ ف  ل  ً  اله د  ُر  ؛ف ي ـِ الِذؼ ُيَصغ  َْٖكَلِ ِفْ اْٚس َأْؼ: ِفيَها َبْعَد الَكْسَرِة، َكا
 ِلُهَطاَبَقِة الَهْتِف. ض. 

م ه ًة[ ر  غ  ـ  الب ع ير  ب الك س  م  ق د  غ  ً : ]و  ل  ِـّ  ؛ق و   .(3)َأْؼ: ِبالض 

ه   ر ع  ف ي الج  د  ش  ر  ً : ]ب ع د  الف ر اغ  ه ف  اله ف  ل  [ق و  ًِ َأف  الُهْفَرَد الِذؼ َُٓراُد  ع  ـَ ِفي َتْمِخيُص َها َتَقد 
َْ َعَمِ ِصيَغِة )ُفَعٍْٓل(، َأْك )ُفَعْيِعٍل(، َياَدِة ُبِى ًدا َعِف الَقْمِب َكالَحْذِؼ َكالزِّ َأْك  َتْصِغُٓرُي ِإْف َكاَف ُهَجر 

ْت ِعم ُة الَقْمِب  َفِإْف َكاَف ِفيًِ  ب/،59/ؽ )ُفَعْيِعٍٓل(، َأْك )ُأَفْيَعاٍؿ( ًِ ِإِف اْخُتص  َقْمٌب ُرد  الَحْرُؼ إلِ َأْصِم
ًُ ِزَياَدٌة َكػ)ُكْل(، َك)ُهْذ(،َك)ِحٍر( (6)أك َحْذٌؼ ُرد  الَهْحُذكؼُ  (5)،(4)ِبالُهَكب ِر كػَ)َباب( ـْ َيُكْف َهَع ِإْف َل

، َكَكَذا (7)
ـْ َتُكْف ِبَىاُء )فعٓل( كػ)ابف َياَء  (8)، كاسـ، كبىت، كأخت(، َكُكلُّ َكاٍك، َكَأِلٍف، كليستِإْف َكاَىْت، َكَل

ا، َكِعْىدَ  ٍَ ـُ َياُء الت ْصِغِٓر ِفٓ ا ُتْقَمُب َياًء، ُتْدَغ ٍَ ِر  (9)اْجِتَهاعِ  الت ْصِغِٓر َفِإى  ِث َياَءاٍت َكَها ِفْ ُهَصغ  َٛ َث
َِٖخَٓرُة َىْسًيا فْ (10))َعَطاء(، َك)َأْحَكػ( ُتْحَذُؼ ا َرًة َتْثُبْت  ، َكا  ٌِ َكاَف الت ْغُٓٓر ِبِزَياَدٍة َفِإْف َكاَىْت َتاَء َتْأِىٍٓث َظا

َها، َكَتْثُبُت  ٍُ ٚ  َها َشذ  ِهْى ِّْ ِإ َباِع ِّْ ُدكَف الرُّ َرْت ِفْ الثُِّٛث ٍَ َرًة َظ ِإْف َكاَىْت َأِلًفا  -َأْيًضا –ُهْطَمًقا، َأْك ُهَقد 
ًة َثاِىَيًة، َكَياًء ِإْف َكاَىْت َثاِلَثةٍ َهْقُصكَرًة َراِبَعًة، َأْك هَ  ا، َكُتْقَمُب َكاًكا ِإْف َكاَىْت َهد  ٍَ ْهُدكَدًة َأْك َكِمَهًة ِبَرْأِس

(11) ،
َياَدُة َغُْٓر الَهْذُككَراِت َتْبَقِ ِإْف َكاَىْت َكاِحَدًة، فَ  ا، َكالزِّ ٍَ ْى ـْ ُتَهكِّ َدْت، ِإْف تَ َكَكَذا ِإْف َكاَىْت َراِبَعًة ِإْف َل َعد 

                                                           

 .(375ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
يحذؼ الزائد عىد التصغٓر. أشار إلِ جكاز التعػكيض ٌػ(: )كيجكز( له ا بٓ ف أىً قد 64( قكؿ ابف الحاجب)ت2)

عىػػً بهػػدة بعػػد الكسػػػرة إف لػػـ تكػػف فيػػً الهػػػدة كهػػا إذا صػػغرت: )هغتمًهػػا(، كحػػػذفت التػػاء كػػاف لػػؾ أف تقػػػكؿ: 
ِميـ(؛ فتأتْ بياء بعد كسرة التصغٓر(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية، شرح الجاربردؼ  .(371)ص )ُهَغْٓ

رؼ، ال3)  .(5/1997صحاح )ج( اىظر: الجٌك
 (..َها ٓرد ِإَلِ َأصمً)( فْ الشافية: 4)

 َُٓردُّ )ِهَٓزاٌف( َك)ُهكِقٌع( ِإَلِ ... َأْصٍل كػ)َباٍب( َهَع )َىاٍب( حٚك
 .(2/29)ج ابف الحاجب، الشافية فْ عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية، لمىيسارؼ 

 ( فْ )ـ(: )عمِ القمب بالهركبات(.5)
 أك رد الهحذكؼ(.( فْ )ـ(: )6)
 ( فْ )ؾ(، ك)ـ(، )ط(: )ُهْزَدَجر(.7)
  ( فْ )ط(: )َكِلَْٓت(.8)
 .(376ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 9)
 ( فْ )ط(: )ِىْسِبيًّا(.10)
 ( فْ )ط(: )ِإْف َكاَىْت َقْبَل َثاِلَثٍة(.11)
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  ْ ِث َٛ ـُ ُث َكاْٚس
َبِقَِٓت الُفْضَمِ، كاٚسـ الثٛثْ (1)

ا، (2) ـْ َتُكْف، َكحذؼ غٌٓر كالُكلُّ  ِإْف َكاَىْت كاحدة إْف َل
ة. ٚ  الَهد  ِرِي ِإ ـُ. -تعالِ -َقْبَل الط َرِؼ َفُتْقَمُب َياًء. كهللا(3)ِهْف َغْٓ  أَْعَم

 : ً ل  ع  (4)ق و  ه  ٌ و  إ ه ا ج  ث ر ٍة[ ]و  ع  ك  ه  ٌَُك َجْهُع الت ْصِحيِح ِبالَكاِك، َكالىُّكِف َأْك  ق م ٍة أ و  ج  َجْهُع الِقم ِة 
َِٖلِف، َكالت اءِ  ، َكَجْهُع الت ْكِسِٓر ِإَذا َكاَف َعَمِ َكْزِف )َأْفُعل(، َأْك)َأْفِعَمٍة(، َأْك )ِفْعَمٍة(، َأْك )َأْفَعاٍؿ( (5)ِبا
ًُ كػ)َأْكُمٍب(، َك)أَ  ٌَِذِي ُجُهكُع َكْثَرٍة، َكْهَعَىِ َكْكِف الَجْهِع َجْهَع ِقم ٍة َأى   ْرِغَفٍة(، َك)ِفْتَيٍة(، َك)َأْجَهاٍؿ(، َكَها َعَدا 

َثِة إلِ الَعَشَرِة. َٛ ٌَُك ِهَف الث    َهْكُضكٌع ِلمَعَدِد الَقِمِٓل، َك
]  ً م ى ب ى ائ  غ ر  ع  ً : ]ف ال  ي ص  ل  َر َكَذِلَؾ، َفَتُقكُؿ ِفْ  ؛ َأْؼ: ِإَذاق و  ، َفِإْف ُجِعَل َعَمًها ُصغِّ ًِ ـ  ِب ـْ ُيَس َل

ًئا. َكِفْ َتْصِغِٓر )َدَىاِىَٓر(:  أ/60/ؽ َتْصِغِٓر: )َهَساِجَد( َعَمًها: )ُهَسِْٓجد( ِبَحْذؼِ  َِٖلِف، َكَٚ َىِزيُد َشْٓ ا
ِىْٓر(. َكَكَذا َتُقكُؿ: )ُسَريِّٓل( ِإَذا  ٌَُك  (6)َصغ ْرَت )َسَراِكيَل( بىاءَكَذِلَؾ )ُدَىْٓ ًُ َلْيَس ِبَجْهٍع، َك َعَمِ َأى 

ِحيُح، َقاَؿ َأُبك َحٓ ػػافَ  ًٛ َأِك اْهَرأًَة بػ)ِسِىٓف(الص  َت َرُج ْٓ ْعَراُب ِبالَكاِك َكالَياِء، ُقْمتَ (7): َكَلْك َسه  ِ٘ : . َكا
ِكف  ٍَ ٌَاًء َقاَؿ: )ُسَىْٓ ِب، َكَهْف َجَعَل الَهْحُذكَؼ  ٌِ ْعَراُب (8))ُسَىُّٓكف( ِبَردِّ الذ ا ِ٘ ، َكا ًِ َْٓت ِب (. َقاَؿ: )َكَلْك َسه 

ٌَذِ  ًِ اْهَرأًَة: ) َْٓت ِب َذا َسه  ٌف( َهْصُركًفا، َكاِ  ٌََذا ُسَىْٓ ( : ًٛ ًِ َرُج َْٓت ِب ، ُقْمَت: ِإَذا َسه  ًِ ُر َعَمِ ُىكِى ِي ُسَىُْٓف( َغْٓ
ًىا( َأْرَبَعُة َأْحُرٍؼ. َف  )ُسَىْٓ ًئا؛ ِٖ ـْ َتِزْد َعَمِ َياِء الت ْصِغِٓر َشْٓ  َهْصُركَفٍة، َكَل

] غ ير  ً : ]ل مت ى اف ي ب ي ف  الك ث ر ة  و الت ص  ل  ًِ َهْعَىِ الت ْقِمِٓل، َكَلْفُع الَجْهِع  ق و  ُِٓريُد َأف  الت ْصِغَٓر ِفي
ُّْ يَ  ِذِي الِعَباَرِة َعب َر الُهكِصِم ٍَ َها، َكِب ٍُ ٌَُها؛ َفَكِرٌُكا اْجِتَهاَع ، ، َكالُهَصىِّفُ ْقَتِضْ الت ْكِثَٓر؛ َفَتَىاَفَيا ِفْ ُهْقَتَضا

ا  ٍَ ُرٌَُها. َكِهْى اِبَق َهْىُقكٌض ِبَجَكاِز َتْصِغِٓر )َأْفَعِل َكَغْٓ ُر اْىِدَفاُع َقْكِؿ َهْف َقاَؿ: ِإف  الت ْعِمَٓل الس  ٍَ َيْظ
َف  ًُ. كتصغٓر لفع )كثٓر( َهَع َأف  الَجْهَع َبْٓ ًُ َداؿ  َعَمِ الت ْفِضِٓل. َكالَكْثَرُة َىِتَٓجُت الت ْقِمِٓل الت ْفِضِٓل( َهَع َأى 

ا ِفيَها ُذِكَر َعَمِ الت ْكِثَٓكالت كْ  ٍَ َلَة َل َٚ َٚ َد  َْ
ٌِ يَغَة ِهْف َحُْٓث  ًُ اْٚىِدَفاِع َأف  الصِّ . َكَكْج ًِ َىص  ِر، ِثِٓر ِفي

                                                           

(، ساقط فْ )ـ(، ك)ط(.1)  ْ ِث َٛ ـُ ُث  ( )َكاْٚس
ثِ 2) َٛ ـُ ُث (، ساقط فْ )ـ(، ك)ط(.( )َكاْٚس  ْ 
ة(، ساقط فْ )ـ(.3) ٚ  الَهد   ( )كالُكلُّ ِهْف َغِْٓرِي ِإ
ػػػا َجْهػػػُع ِقم ػػػٍة َأْك َجْهػػػُع َكْثػػػَرٍة...(. اىظػػػر: 4) ٌُػػػَك ِإه  ( ىػػص الجػػػاربردؼ: )بعػػػد الفػػػراغ هػػػف الهفػػػرد شػػػرع فػػػْ الجهػػػع، َك

 .(376شآٌف، هجهكعة الشافية )ص
 ( فْ )ـ(: )كالياء(.5)
 )بىاء(، ساقط فْ )ـ(، ك)ط(.( 6)
 .(377ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 7)
)كهػػػػف جعػػػػل )ٚهٍػػػػا(: )ٌػػػػاًء( قػػػػاؿ: )سػػػػىٍٓكف(. ابػػػػف هالػػػػؾ، شػػػػرح الكافيػػػػة الشػػػػافية . ( فػػػػْ )ـ(: )سػػػػىٍٓكف(8)

 .(4/1919ج)
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ـِ الُهَعاَرِض ِبخِ  ًُ َصاِلٌح ِلمت َفاُكِت؛ َفَجاَز الت ْصِغُٓر؛ ِلُكُجكِد الَقاِبِل َهَع َعَد ِؼ َٛ َكالَهْعَىِ الُهْسَتَفاُد ِهْى
اِرحِ  َتْصِغِٓر َجْهِع الَكْثَرِة. َكِفْ َقْكؿِ  ٌَُىا(.(1)َبْعدَ  الش   : )َكَٚ َيُفكُت ِبَذِلَؾ َهْعَىِ َجْهِع الَكْثَرِة ِإْرَشاٌد لمُهَراِد 

م ه اف[ غ  ً : ]ك  ل  ٌَُك )ِغْمَهٌة( ِبَكْسِر الَغِْٓف، ٌَُك ِهَثاٌؿ ِلَجْهِع الَكْثَرِة الِذؼ ِلُهْفَرِدِي جَ  ق و  ْهُع ِقم ٍة، َك
ـِ.  ٛ  َكُسُككِف ال
  ً ل  ر ي  (3): ](2)ق و  ً  إلى آخ  ت  د  د  ئ ت  ر  َْٖهَرْيِف ُهساكياف [(4)و ا  ف  ش  َها  (5)َفِإْف ُقْمَت: )الر دُّ إلِ ا ٌِ ََحِد ـْ ِٖ َأ

َٖخْ  َف   (6) َفػػشِ َهِزي ٌة َعَمِ أَخِر(؟ ُقْمُت: )ُىِقَل َعِف ا دِّ إلِ الَكاِحِد؛ ِٖ َأف  الر د  إلِ َجْهِع الِقم ِة َأْكَلِ ِهَف الر 
 ٍَ ُـّ ِهَف الُهَشاَب ُر َكَأَت ٍَ َْٓف َجْهِع الِقم ِة َأْظ َْٓف َجْهِع الَكْثَرِة، َكَب َة َب ٍَ ٌََذا الُهَشاَب َْٓف َكاِحِدِي، َك َْٓف َجْهِع الَكْثَرِة  َكَب ِة َب

ـِ سػِػٓػػَبػػَكيػْػً َٛ َر َك ٌِ ٚ  َأف  َظا َها، َكَقاَؿ َأُبك َسِعٓدٍ  َأْكَضُح َإ ٍُ َْٓى ٌَُك الت ْسِكَيُة َب : )َهّرًة َبْعَد ُأْخَرػ (7)ِفْ َشْرِحًِ  ِإى َها 
ِزـٌ ِلَجْهِع ال ًُ َأف  الَكاِحَد َٚ َت ًُ إلِ الَكاِحِد(. َكُحج  ْف ِشْئَت َرَدْدَت ًُ إلِ الَجْهِع، َكاٍ  َكْثَرِة، َكَجْهُع الَكْثَرِة ِإْف ِشْئَت َرَدْدَت

ًُ. َغْٓرُ  ِي إلِ َها ُيَفاِرُق ًِ َأْكَلِ ِهْف َردِّ ٌَُك ِهْف َلَكاِزِه ِء إلِ َها  ْْ ِزـٍ، َكَردُّ الش  َٚ 
[ : ً ل  وؿ [(8)ق و  ً  األ ص  ي ت ض  ا ي ق  ا  ؛ه  ٍَ ًُ ِهْف َذَكاِت الُعُقكِؿ َأْك ٚ؟ َفِإْف َكاَف ِهْى َأْؼ: ُْٓىَظُر َأى 

ِء َكاَف َأْك َفِبالَكاِك، َكالىُّكِف ِإْف َكاَف هُ  َٛ َِٖلِف َكالت اِء ِإْف َكاَف ُهَؤى ًثا، اْسًها َكاَف َأْك ِصَفًة، ِهَف الُعَق ًرا، َكِبا َذك 
َِٖلِف َكالت اِء ُهَخَتص  ِبالُهَؤى ِث، َسكاٌء َكاَف اْسًها  َهِة الِذؼ َيُككُف ِبا َٛ َف  َجْهَع الس  ِرٌَا؛ ِٖ َأْك ِصَفًة، ِهْف َغْٓ

  ٚ َِٖلِف َكالت اِء. َكا   َفِبا
  ً ل  ([(9)ق و  ات  د  ج  ي  )ه س  (, و  وف  ع ر  ي  و  (: )ش  د  اج  )ه س  (, و  ع ر اء  ه ا ى ق وؿ  ف ي: )ش  ِهه ا  : ]ك 
: ُيَقاُؿ ِفْ َتْصِغِٓر (11)، َقاَؿ ِفْ )َشْرِح الَكاِفَيِة((10)ب/ ِبَذِلَؾ َتْصِغُٓر )ِسِىَٓف(، َك)َأَرِضَٓف(60َٓت ِصُل/ؽ

                                                           

 ( فْ )ـ(: )بعد كأٚ يغكث(.1)
 َراَء(، َك)َهَساِجَد(:...[.( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ قكلً: ]َكَها َىُقكُؿ ِفْ: )ُشعَ 2)
( ىص الجاربردؼ: )إذا أردت تصغٓر )دكر( تردي إلِ هفردي، فتصغري، ثـ تجهعً عمِ )دكيرات( عمػِ حسػب 3)

ًُ إلِ آِخِرِي...(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص ْف ِشْئَت َرَدْدَت  .(378ها تقتضيً اٖصكؿ َكاِ 
 .(378ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 4)
 ( ٌكذا فْ جهيع الىسخ.5)
 (.330ابف عصفكر، الههتع فْ التصريف )ص (6)
(7)  ُّْ َٓراِف  (.4/230سٓبكيً )ج كتاب ، شرحالسِّ
( )إذا أردت تصػػػغٓر )دكر( تػػػردي إلػػػِ هفػػػردي، فتصػػػغري، ثػػػـ تجهعػػػً عمػػػِ )دكيػػػرات( عمػػػِ حسػػػب هػػػا تقتضػػػيً 8)

ًُ إلِ آِخِرِي...(. اىظ ْف ِشْئَت َرَدْدَت  .(378ر: شآٌف، هجهكعة الشافية )صاٖصكؿ، َكاِ 
 .(379ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 9)
 ( فْ )ـ(: ك)أرض(.10)
 .(4/1919)ج ( شرح الكافية الشافية، ابف هالؾ11)
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َف  )ِسىِ  ا ِبالَياِء: )ُسَىي ات(، َكَٚ ُيَقاُؿ: )ُسَىُّٓكف(؛ ِٖ ٍَ ٌَا، َكَىَصَب ا ِبالَكاِك، َكَجر  ٍَ ا ٓف( َعَمِ ُلَغِة َهْف َرَفَع ٍَ  ِإْعَراَب
َْ ِإعْ  ؛ َفَمْك ُأْبِق ـَ  ٛ َذا َصغ ْرَت  َرَدْدَت ال ـِ، َكاِ   ٛ ا ِبالَكاِك َكالَياِء َهَع ِباْلَكاِك َكالَياِء ِإى َها َكاَف ِعَكًضا ِهَف ال ٍَ َراَب

ٚ  )ُأَريْ  َٚ ُيَقاُؿ ِفْ َتْصِغِٓرِي ِإ َْٖرَضْكف(  ًُ. َكَكَذا )ا ِض ِهْى َضات(؛ الت ْصِغِٓر َلِزـَ اْجِتَهاُع الِعَكِض َكالُهَعك 
َْٖرض( ِبالَكاِك َكالَياِء ِإى َها َكاَف َتْعِكيًضا ِهَف ال َف  ِإْعَراَب َجْهِع )ا ِّْ َأْف ِٖ ِث َٛ ت اِء، َفِإف  َحق  الُهَؤى ِث الثُّ

َهةٍ  َٛ َقةٍ (1)َيُككَف ِبَع َٛ ِي َذا َع ِّْ ِبَردِّ ِث َٛ . َكَهْعُمكـٌ َأف  َتْصِغَٓر الثُّ
؛ َفَمْك أُْعِرَبْت ِحَٓىِئٍذ ِبالَكاِك َكالَياِء َلِزـَ (2)

ًُ. َقاَؿ: َكَهفْ  ِض ِهْى ًُ َحْرَؼ ِإْعَراٍب َقاَؿ ِفْ  اْجِتَهاُع الِعَكِض َكالُهَعك  ْت ِسِىُٓف( َفَجَعَل ُىكَى َقاَؿ: )َهر 
 . اىتٍِ. (3)َتْصِغِٓرِي: )ُسَىِّٓف(، َكَيُجكُز: )ُسَىْٓف(؛ َأْؼ: ِبالت ْخِفِٓف َعَمِ َرْأؼٍ 

] ع  ه  ـ  الج  ً : ]أ ه ا اس  ل  ًُ َكَبَْٓف الَجْهِع َأف  الَجْهَع َهْكُض  ق و  َى كٌع ِلَٕحاِد الُهْجَتِهَعِة َداؿ  فالَفْرُؽ َبْٓ
ا َداؿ  َعمَ  ٍَ ـُ الَجْهِع َهْكُضكٌع َل َلَة َتْكَراِر الَكاِحِد ِبالَعْطِف كػ)َهَساِجَد(، َك)َأَباِبَٓل(، َكاْس َٚ ا َد ٍَ ْٓ اَعَم ٍَ ْٓ

َلَة  (4) َٚ َد
ٍط(.  الُهْفَرِد َعَمِ ُجْهَمِة َأْجَزاٍء ُهَسه اٍة كػ)َقْكـٍ(، َك)َرٌْ

[ق و    ً م ى ب ى ائ  غ ر  ع  ً : ]ف ي ص  ىّ ف  َقاَؿ  ل  ًُ  اله ص  ًُ َعْى اَبَق َىْقُم َف  َذِلِؾ الَهْعَىِ؛ َأْؼ: الس  ُرُي:؛ ِٖ َكَغْٓ
ا. اىتٍِ. ، (5)ُهْىَتٍف؛ ِإْذ َأْلَفاُظ َأْسَهاِء الُجُهكِع َأْلَفاُظ الُهْفَرَداتِ  ٍَ َٛ َهْعًىِ ِلْمُعُدكِؿ َعْى  َف

اِرحِ  ُؿ ًقْكُؿ الش  ًُ َُٓؤك  لِ َها َقاَل ًُ َكا  ًُ َٚ َكاِحَد َل ٌَُك َأْكَلِ ِهَف الت ْعِمِٓل ِبَأى  ًُ ِبَهْىِزَلِة َجْهِع الِقم ِة، َك َى  : َكِٖ
ٌََذا ا َف   ؛ ِٖ ًِ .ِهْف َلْفِظ ًِ ـَ َلْيَس ُهت َفًقا َعَمْي  لُحْك

  ً ل  ع  الق م ة  (6)ق و  ه  ز ل ة  ج  ً  ب ه ى  : ]و أل  ى 
ًُ َٚ ُيْطَمُق َعَمِ َها َفْكَؽ  [(7) َى  ـْ َْٓخَتْص ِباْلَكْثَرِة؛ ِٖ َحُْٓث َل

ًِ َىَظٌر.  ٚ  َعَمِ َسِبِٓل الَهَجاِز َكػ)الَقْكـِ( ِفي  الَعَشَرِة ِإ

ً : ]ب   ل  [ق و  ه ا ه ر  َباٍت(،  ل  ي ج وز  ك  ُي إلِ الَكاِحِد، َكَتُقكَؿ: )ُكَمْٓ : )َكَيُجكُز َأْف َتُرد  ًِ ِهْف َقْكِل
ٍت(. َٛ  َك)ُجَهْي

: )بالواو والىوف([  ً ل  ر( إلى ق و  ار أ(, و)ح ه  ك  : )س  ث ل  ٌ ذ ا ي شك ل  ب ه  ً : ]و  ل  ـَ  ؛ق و  َف  اْٚس ِٖ
ًُ َجهْ  ، َكَأْف َٚ َيُككَف الِذؼ َُٓراُد َجْهُع ًٛ ًرا َعاِق ًُ َأْف َيُككَف ُهَذك  ـِ ِإْف َكاَف ِصَفًة، َفَشْرُط اِل ِر الس  َع الُهَذك 

                                                           

 ( فْ )ـ(: )هعمٛ هىً(...1)
 ( فْ )ـ(: )ٓردي ذا عٛهة(.2)
 .(4/1919)ج ( شرح الكافية الشافية، ابف هالؾ3)
ا(، ساقط فْ )ـ(، ك)ط(.( )َداؿ  َعمَْٓ 4) ٍَ 
 ( فْ )ـ(: )ٓردي ذا عٛهة( فْ )ـ(: )ِإْذ َأْلَفاُظ الُجُهكِع َأْسَهاِء َأْلَفاُظ الُهْفَرَداِت(.5)
ٌََذا َيشُكُل ِبِهْثِل: )ُسَكاَرػ(، ك)ُحْهر([.6)  ( ساقط فْ )ؾ(، )ـ( إلِ قكلً: ]َك
 .(380ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 7)



524 
 

َف )َأْفَعَل( ٌََذا، َكَبْٓ َف )َأْفَعَل(  ُء(، َىْحَك: )َأْحَهر(: )َحْهَراء(؛ َفْرًقا َبْٓ َٛ ًُ )َفْع الت ْفِضِٓل؛  )َأْفَعَل( الِذؼ ُهَؤى ُث
ًُ ِلِصح   َف( الِذؼ ُهَؤى ُث َٛ َْٖفَضِمَٓف(، َكَأْف َٚ َيُككَف )َفْع ٌََذا الَجْهَع... َىْحَك: )ا  ِة َجْهِع )َأْفَعِل( الت ْفِضِٓل 

 ًُ ف( الِذؼ َلْيَس ُهَؤى ُث َٛ ٌََذا، َكَبَْٓف )َفْع ف(  َٛ  )َفْعَمِ(، َىْحَك: )َسْكَراف(، َك)َسْكَرػ(؛ ِلْمَفْرِؽ  َبَْٓف )َفْع
ٌََذا الَجْهَع، َىْحَك: )َىْدَهاُىكف( فْ َجْهِع )َفعْ   ًُ َذا الَجْهُع، َكالث اِىْ َُٓجكُز َجْهُع ٌَ َٚ ُْٓجَهُع  ُؿ  َٖك  َمِ(، َكا

 )َىْدَهاف(. 

ر( ار أ(, و)ح ه  ك  : )س  ث ل  ٌ ذ ا ي شك ل  ب ه  ً : ]و  ل  ِريفُ  [أ/61/ؽق و  (1)َكَذا َقاَؿ الش 
َكالَحقُّ  -َأْيًضا – 

ًُ َٚ إْشَكاَؿ َفَقْد َىص  اْبػػُف َهػاِلػػؾٍ  ًُ َٚ ُيْشَتَرُط ِفْ (3)-رحهً هللا -(2)أى  ُرُي َعَمِ َأى  ِر ْأْف  َكَغْٓ الُهْفَرِد الُهَذك 
َهِة. َقاَؿ َأُبك َحٓ ػػافَ  َٛ َيُككَف ُهَكب ُرُي ِهه ا ُْٓجَهُع َجْهَع الس 
: )َكَٚ ُيَصغ ُر َجْهَع َكْثَرٍة ِعْىَد َقْكِؿ اْبػػِف َهػاِلػػؾٍ  (4)

  ٚ ًُ(.  (6)دِّ إلِ َتْكِسِٓر ِقم ٍة، َأْك َتْصِحيِح ُهْفَرِد الَهْذُككرِ َهَع الر   (5)إ ٍر َعاِقٍل ُهْطَمًقا َها َلْفُظ ِإْف َكاَف ِلُهَذك 
 ًُ ِر الَعاِقِل َل ًُ: )ُهْطَمًقا( َأْف َيُككَف َجْهُع الَكْثَرِة الِذؼ ِلمُهَذك  )ِغْمَهاٍف(، َجْهُع ِقم ٍة َكػ)ِفْتَياٍف(، كَ  (7)َكَيْشَهُل َقْكُل

ـْ َيُكْف َكػ)ِرَجاؿ(، َك)َسَكاَرػ( َأْك َل
ًُ َجْهُع ِقم ٍة ِهْف  (8) َجْهُع )َسْكَراف(؛ َفِإى َؾ ِإَذا َصغ ْرَت َذِلَؾ َجاَز ِفيَها َل

ًُ ِبالَكاِك َكا ُي إلِ ُهْفَرِدِي، َكَتْجَهَع ُي ِإَلِ َجْهِع الِقم ِة، َكَأْف َتُرد  لىُّكِف؛ َفُيَقاُؿ ِفْ: )ِرَجاٌؿ ُحْهٌر(: َذِلَؾ: َأْف َتُرد 
ُمكَف ُأَحَهُْٓركف( ُمكف ُسَكْٓراُىكف(، َكَسَكاٌء َكاَف الُهَكب ُر ِهه ا َُٓجكُز َأْف (9))ُرَجْٓ ، َكِفْ: )ِرَجاٌؿ َسَكاَرػ(: )ُرَجْٓ

                                                           

 .(1/357ٓف، شرح الشافية )جركف الد (1)
 (.3/388الٍكاهع )ج السٓكطْ، ٌهع (2)
 .-رحهً هللا –( فْ )ؾ(، ك)ط(، هف دكف 3)
 (.3/392الٍكاهع )ج السٓكطْ، ٌهع (4)
 ( فْ )ط(: )إلِ(.5)
 ( فْ )ط(: )الذُُّككِر(.6)
ًُ(، ساقط فْ )ـ(.7)  ( )َل
َْٖكَثُر،8) ٌَُك ا ، َك ـّ :  ( الجهع: )ُسَكاَرػ(، بالض  ـْ ٍُ ك)َسَكاَرػ(، بالَفْتِح، ُلَغٌة لمَبْعِض، َكَها ِفْ الِهْصػباِح. َكَقػاَؿ بعُضػ

ّٚ َأْرَبَعػػػ ًُ ِإ ُـّ ُلَغػػػٌة لكثٓػػػٍر هػػػف الَعػػػَرِب، َقػػػاُلكا: َكلػػػـ َٓػػػِرْد ِهْىػػػ ػػػ ٌُػػػَك الَفػػػْتُح، كالض  كُر ِفػػػْ ٌػػػذي الِبْىَيػػػِة  ٍُ ُة َأْلفػػػاٍظ: الَهْشػػػ
، ك)َغَياَرػ(، َكَذا ِفْ شرِح شِٓخَىا. َكِفػْ الّمَسػاِف قكُلػً َتَعػاَلِ: ﴿َكتَػَرػ الى ػاَس )َسَكاَرػ(، ك)َكَساَلِ(، ك)َعَجاَلِ(

ٌُػػـ ِبُسػػَكاَرػ﴾  ػػْ ُلَغػػة، َكَٚ تجػػكُز [2اْلَحػػج:]ُسػػَكاَرػ َكَهػػا  ػػٓف، َكٌِ ، لػػـ َيْقػػَرُأ َأَحػػٌد هػػف الُقػػر اِء )َسػػكاَرػ(، ِبَفػػْتح السِّ
َّٖف القراَءَة ُسى   ا؛  ٍَ  .(12/56ة. الزبٓدؼ، تاج العركس )جالقَراَءُة ب

ًٛ هؤىػث المفػػع هػػذكر 686( جػاء عىػػد الرضػْ)ت9) ٌػػػ(: )ُأَحْيِهػُركف( فػػْ قكلػػً: )...ككػذا إف اتفػػق أف يكػكف عػػاق
ًٛ هػػذكر المفػػع هؤىػػػث الهعىػػِ، فتقػػ فػػْ: )َجْرَحػػِ كَحْهقػػػِ َكُحْهػػر كِعَطػػاش( فػػْ الهػػػذكر:  ؿُ ك الهعىػػِ، أك عػػاق

ػَراكات كُعَطْيِشػيات(، )ُجَريُِّحكف كأَحْيِهقػكف ك  أَحْيِهػُركف كعطيشػاىكف(، كفػْ الهؤىػث: )ُجَريَِّحػات َكُحَهْيَقػاكات َكُحَهْٓ
ف لـ ٓجز ذلؾ فْ الهكبرات، ككذا تقػكؿ فػْ: )حػكائض( جهػع )حػائض(:  بجهع الهصغرات جهع السٛهة، كا 

ف لـ تجهع حائضًا جهع السٛهة. الرضْ، شرح الشافية )  .(1/266ج)ُحَكيَِّضات(، كا 
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َٛ َحاَجَة إلِ اْٚعِتذَ  ـْ َيُكْف. اىتٍِ. َف اِرحُ ُْٓجَهَع ِبالَكاِك َكالىُّكِف َأْك َل ًُ الش  ، َبْل َٚ َيِصحُّ اِر الِذؼ َقاَل
ًِ ِلمَهْىُقكِؿ.   ِلُهَخاَلَفِت

  ً ل  ، ِإه ا ِصَفًة، [(2): ]و ال  ب األ ل ف  و الت اء  (1)ق و  ـَ اِل ًُ َجْهَع الُهَؤى ِث الس  ـَ الِذؼ َُٓراُد َجْهُع َف  اْٚس ؛ ِٖ
. فَ  َأكْ  رُ َٚ ًُ َأْف َيُككَف ُهَذك  ٌر َفَشْرُط ًُ ُهَذك  . َفْإْف َكاَف َل ٌر َأْك َٚ ًُ ُهَذك  ٌي ُجِهَع ِإْف َكاَف ِصَفًة َفِإه ا َأْف َيُككَف َل

ٛ  ِبالَكاِك َكالىُّكِف؛  ـْ َُٓجْز َجْهُع ِهْثِل: )َحْهرَ  ِلَئ َْٖصِل؛ َفِحَٓىِئْذ َل ْمَزـَ َهِزي َة الَفْرِع َعَمِ ا ٌََذا َٓ اَء(، َك)َسْكَرػ( 
ِرِي ِبالَكاِك َكالىُّكِف.  ْهِتَىاِع َجْهِع ُهَذك   الَجْهِع؛ ِٚ

ً : ]ه ه ا ذ ك ر  ف ي الك اف ي ة [ ل  ًُ؛ َأْؼ: َشْرُط الَجْهِع ِبالَكاِك  ق و  ِفْ الُجُهكِع؛ َحُْٓث َقاَؿ: )َكَشْرُط
ف َأْفَعل(َكالىُّكِف، َكَذا َكَكَذا، َكَأْف َٚ َيُككَف )َأفْ  َٛ ء(، ِهْثُل: )َأْحَهر(، َكَٚ )َفْع َٛ  ، ِهْثُل )َسْكَراف(. (3)َعُل َفْع

ً [؛ ع  ه  م ى ه ا ي ج وز  ج  ً : ]ع  ل  ـْ َيُكْف  ق و  ًُ َل َى  َفََٓتَعذ ُر َتْصِغُٓر ِهْثِل: )سَكاَرػ(، َك)ُحْهٌر(؛ ِٖ
هَ  َٛ ِْٓف. ِلُهْفَرِدِي َجْهَع ِقم ٍة، َكَٚ ِلَجْهِع الس  ًِ َجْهٌع َبَْٓف الُهَتَىاِفَٓ  ِة. َكَتْصِغُٓر َجْهِع الَكْثَرِة َعَمِ َلْفِظ

ٌ ذ ا ك ل   ً : ]و ال  ي ش  ل  ق و 
ت ع ه ل [ (4) د  ه س  ً  و اح  ع  الك ث ر ة  الذ ي ل ي س  ل  ه  ًُ َأف  الَجْهَع  ب ج  ـُ ِهْى ٍَ ُيْف

ْف كَ  ًفا َُٓردُّ إلِ َكاِحِدِي الُهْسَتْعَهِل، َكاِ  َٛ كِر، ِخ ٍُ ٌَُب الُجْه ٌَُك َهْذ . َك ًِ َر َعَمْي َهٌل ُكسِّ ٍْ ًُ َكاِحٌد آَخُر ُه اَف َل
ِبْ َزْيدٍ  ًُ: )َهَذاِكٓر((5)ِٖ ٌَُها(6). ِهَثاُل ٌَُها الهٍهل: )ِهْذَكار(، َكَ)هْمَهَحة(، َكَكاِحُد ِهيح(، َكاِحُد َٛ  ، ك)َه

َهِل ِعْىَدُي؛ َفَىُقكُؿ: )ُهَذْيَكَرات(، َك)ُهَميْ  ٍْ ٌَُها إلِ الَكاِحِد الُه ِهَحات(، الُهْسَتْعَهُل: )َذَكٌر(، َك)َلْهَحٌة(؛ َفَتُردُّ
ًِ الَعَربُ  ، َفَتُقكُؿ: )ُذَكَْٓراٍت(، َك)ُلَهْيَحاٍت(؛ ِلَْٓىَطِبَق ِبَها َتَكم َهْت ِب ـْ ٌُ لِ الُهْسَتْعَهِل ِعْىَد  . َكا 

                                                           

ًُ َكاِحٌد ُهْسَتْعَهٌل[.1) ٌََذا ِبَجْهِع الَكْثَرِة الِذؼ َلْيَس َل  ( ساقط فْ )ؾ(، )ـ( إلِ قكلً: ]َكَٚ َيْشُكُل 
 .(381ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
َٛف( )َفْعَمػػػِ( كهػػػا ٓجػػػئ، ىحػػػك: )َسػػػْكَراف3) (، ( اعمػػػـ أف  أصػػػل )َفَعػػػاَلِ( فػػػْ جهػػػع الهػػػذكر أف يكػػػكف جهػػػع )َفْعػػػ

 .(2/145جك)َسَكاَرػ(. الرضْ، شرح الشافية )
ٌََذا(، ساقط فْ )ؾ(.4) ( ) 
ل البصرة. 215( أبك زيد اٖىصارؼ)ت5) ٌػػ( سعٓد بف أكس بف ثابت اٖىصارؼ: أحد أئهة اٖدب كالمغة. هف ٌأ

ك هف ثقات المغكيٓف، قاؿ ابف اٖىبارؼ: كاف سٓبكيً إذا قاؿ )سهعت الثقػة( عىػْ أبػا زيػد. هػف  ككفاتً بٍا. ٌك
تصاىيفً كتػاب: )الىػكادر( فػْ المغػة، ك)الٍهػز(، ك)الهطػر(، ك)لغػات القػرآف(، ك)بٓكتػات العػرب(، ك)الفػرؽ(، 

ة  كاٖىبارؼ: أبك البركات،، (9/78)ج ك)غريب اٖسهاء(. اىظر: البغدادؼ: الخطٓب، تاريخ بغداد كذٓكلً ىٌز
 .(2/372ابف خمكاف، كفيات اٖعياف )جك ، (1/101)ج اٖلباء

 .(11/382( )الَهَذاِكٓر(: الزبٓدؼ، تاج العركس )ج6)
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  ً ل  [(1)ق و  يد  ْسَبُة  : ]ف ع ب اد  ، َكَكَذِلَؾ: )الَعَباِبُٓد(، َكالىِّ ًٍ ُبكَف ِفْ ُكلِّ َكْج ٌِ ٌَُك الِفَرُؽ ِهَف الى اِس الذ ا
: )َعَباِدِٓدّؼ(. صحاح ًِ  . (2)ِإَلْي

  :(3)[التصغير شواذ]
[ : ً ل  ذ وذ ي [(4)ق و  اِرحَ  أل  ف  ش  ِثي ٌة، َلِكف  الش  َٛ َٚ ُث ٌََذا َُٓدؿُّ َعَمِ َأف  الِقْسَهَة ُثَىاِئي ٌة،  ـَ  َك َجَعَل ِقْس

ـٍ: هَ  َثَة َأْقَسا َٛ ًِ َفَصاَرْت َث ـِ َقْسًها ِبَرْأِس ِء، َها َْٓرِجُع إلِ الَقْس ْْ ِء ِبالش  ْْ ا َْٓرِجُع إلِ الم ْفِع ُقْرَب الش 
ٌَُك هِ  ًُ َتْصِغُٓر )ِإْىَساف(، َك َى  ًُ: )ُأَىْيَساٌف(؛ ِٖ ًُ: )َفِقَياُس ٍء ََٓتَعم ُق ِبالُهَصغ ِر؛ َفَقْكُل ْْ ه ا َٚ َياَء َتْصِغِٓر َش

َٚ َلْفًظا، َكَٚ َتْقِدًٓرا. ِفيًِ   ، ًِ َِٖلَف َكالىُّكَف ِفْ   )ِإْىَساف( َكَها ِفْ  ِفي َف  ا ًُ: )ُأَىْيُسف(؛ ِٖ َىَظٌر. َبْل َصَكاُب
ٌَُك  ِفْ الُهْسَتْثَىَياِت ِهْف َكْسِر َها َبْعَد  -َكَقْد َعَرْفتَ  -)َسْرَحاف(، َك)ُسْمَطاف(؛ َحت ِ َيُككُف )ُأَىْيَساف(، َك

 َياِء الت ْصِغِٓر الَفْرؽ. ض. 
ً  ق و   ([(5)ل  ي اف  ً : )أ ى ي س  ق ي اس  ِريفِ  : ]و  ُّْ  -َأْيًضا -، (6)َكَذا ِفْ َشْرِح الش  َْٖىَدَلُس ًِ َجَزـَ ا  ،َكِب
 ُّْ ُرٌَُها َكالُهكِصِم َكاُب. َكَقاَؿ الى ظ اـُ  ب/61/ؽ َكَغْٓ ٌَُك الص  َكَقاَؿ الَْٓزِدؼُّ  : )الِقَياُس: )ُأَىْيِسٓف(، (7)َك

(8) – 
ًِ َلْيَسَتا َكَها ِفْ: )َسْكَراف(، -َأْيًضا َِٖلَف َكالىُّكَف ِفي َف  ا ًُ الِقَياُس، َكالَهْىُقكُؿ ِفْ الُكُتِب(. قاَؿ: )ِٖ َبْل : )َأى 

َها َىَظَرا إلِ َأى   ٍُ ًْ. اىتٍِ. َكَكَأى  ليً يشـ قكؿ ٌَُها َكَها ِفْ )َسْرَحاف(؛ َفَتَىب  ًُ ُجِهَع َعَمِ )َأَىاِسٓف(، كا 
. َأَشاَر إلِ  (9): بل ٌها كها فْ سرحاف، كجكابً: إف جهعً عمِ )َأَىاِسٓف(الٓزدؼ ًِ َٛ ُْٓمَتَفُت ِإَلْي َشاذ ؛ َف

ُرُي. َكَقاَؿ أُبك َحٓ ػػافَ (10)َذِلَؾ اْبُف َهاِلؾٍ  ًُ: قاُلكا ِفْ: )َغْرَثاَف(: )َغَراِثَٓف((11)، َكَغْٓ ، َكِفْ (12)، َكَأْتَباُع

                                                           

ًُ: )ُأَىْيَسَياف([.1)  ( ساقط فْ )ؾ(، )ـ( إلِ قكلً: ]َكِقَياُس
رؼ، الصحاح )ج2)  .(2/504( )عبادٓدػ(. الجٌك
 .(1/363ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (3)
شػرع فيهػا ٌػك شػاذ ، كذلػؾ عمػِ ثٛثػة أقسػاـ؛ ( ىص الجاربردؼ: )َله ا فرغ هف التصغٓر القياسػْ فػْ الهػتهكف 4)

َف  ُشُذكَذُي إه ا هف جٍة المفع، أك هف جٍة الهعىِ...(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص ِٖ381). 
 .(382ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 5)
 (.1/358ركف الدٓف، شرح الشافية )جُأَىْيساف(. : )كالقياس( 6)
 .(2/245جفية )( الىظاـ، شرح الشا7)
 .(1/148الٓزدؼ، شرح الشافية )ج( 8)
ليً يشـ قكؿ الٓزدؼ: بل ٌها كها فْ سرحاف، كجكابً: إف جهعً عمِ )أىاسٓف(. ساقط فْ )ط(.9)  ( )كا 
 .(4/1869ج(  ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )10)
 .(8/116)ج، ك(1/103)ج أُبك َحٓ ػػاَف، البحر الهحيط (11)
ـْ قػػالكا: جهعٍهػػا: ( فػْ )ـ(: )ِغرْ 12) ٍُ ف(، هثػاؿ: )َغْرثَػػاف(، ك)ِإىسػػاف(، فػإى  َٛ َبػػاف(: )َغػػَراِبٓف(. يصػغر عمػػِ )ُفَعػػْي

َرا قٓػػػل فٍٓهػػا: )ُغَرْيثػػػاف(، ك)ُأَىْيَسػػػاف(، )كفػػػِ )ِغْرَبػػػاف(:  )َغػػَراِثٓف(، ك)َأىاسػػػٓف( عمػػػِ جٍػػػة الشػػذكذ، فػػػإف ُصػػػغِّ
ا بػػػػػػ)سٛطٓف(، ك)َسػػػػػراحٓف(. الهػػػػػر  ًٍ  تكضػػػػػيح الهقاصػػػػػد كالهسػػػػػالؾ بشػػػػػرح ألفيػػػػػة هالػػػػػؾ ادؼ،)َغػػػػػَراِبٓف(؛ تشػػػػػبٓ

 .(97)ص ، كالحهٛكؼ، شذا العرؼ فْ فف الصرؼ(3/1428)ج
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َٛ ُيَقاؿُ  ُذكِذ؛ َف ِة الشُّ ٍَ ، (3)؛ ِلُشُذكِذ، )َغَراِثَٓف((2)، َكَٚ )ُأَىْيِسٓف((1): )ُغَرْيِثٓف()ِإْىِساف(: )ُأَىاِسٓف( َعَمِ ِج
 ك)َأَىاِسَٓف( فٍٓها. 
[ : ً ل  [(4)ق و   ً ع  ب  ل  إلى ر  ؿ  الم ي  ا ب ي ف  أ و  ٌ و  ه  ٌَِرؼُّ  و  : (6)كسِ . َكِفْ الَقاهُ (5)َكَذا َقاَؿ الَجْك

ؿِ (7))الَعْشَكُة( بالفتِح: الظُّْمَهُة، كػ)الَعْشَكاِء( َف أك  .  (8)، ٌك ها َبْٓ ًِ  الم ِْٓل إلِ ُرْبِع
  ً ل  : )ف ع ل (, و)ف ع ل ([(9)ق و  ؽ  ب ي ف  ًُ ِإَذا ِقَٓل: )َخٓ ُبكا( ُيْحَتَهُل َأْف َيُككَف ِهَف َفِإى   : ]ل م ف ر 

ٌََذا اْٚحِتَهاُؿ، َكَيتَ  َعٓ ُف َأْف َيُككَف )الت ْفِعِٓل(، َكَأْف َيُككَف ِهَف )الَفْعَمَمِة(، َأه ا ِإَذا ِقَٓل: )َخْبَخُبكا(؛ َفَْٓرَتَفُع 
 ِهَف )الَفْعَمَمِة(. 

ه   م ة  ج  ي  ع  ٌ ذ  ً : ]و  ل  [؛ (10)يع  ق و  ا ه ف  الك م ه ات   ٍ  ٍ ب  ، (11)ْؼ: َىْحَك: )َحَثَحَث(أ   ه ا ي ش 
، (12)َك)َكْفَكَف( ًِ ـُ الَهْعَىِ ِبُسُقكِط َثاِلِث ٍَ ٌَا؛ ِهه ا ُيْف (، َك)َزْلَزَؿ(، َك)َصْرَصَر(، َك)َكْبَكَب(، َكَىْحِك ـَ ، َك)َلْهَم

ٌَُب الُككِفَِّٓٓف، َقاُلكا: )إِ  َْٖصُل: )َحَثَث(، َكَها َذَكَرُي َهْذ ، َكا  ْ ِث َٛ ف  الث اِلَث ُهْبَدٌؿ ِهْف ِهْثِل الث اِىْ، َكالِفْعُل ُث
ـْ َيُقكُلكف: )َكَفْفُت( ِفْ َهْعَىِ: )َكْفَكْفُت(. َك)َكَببْ  ٍُ َٖى  ُت( ِفْ َك)َكَفَف(، إلِ آِخِرٌَا. َكاْسَتَدلُّكا ِباْٚشِتَقاِؽ 

َبِْٓدؼُّ . َكَصح  (13)َهْعَىِ: )َكْبَكْبُت( ـْ الزُّ ٍُ َح َهَقاَلَت
(14)  ،  ْ كِر الَبْصِريَِّٓف: )َأف  الِفْعَل ُرَباِع ٍُ ٌَُب ُجْه َكَهْذ

ـٌ بِ  ِلُٓل َقاِئ َياَدَة ِإى َها ُتْعَتَقُد ِبَدِلٍٓل، َكَٚ َدِلٓل، َبِل الد  َف  الزِّ َْٖرَبَعُة ُأُصكٌؿ؛ ِٖ ٌُكَ َكالُحُركَؼ ا َياَدِة، َك ِؼ الزِّ َٛ  ِخ
ُُٖصكِؿ، َكَلْيِس َأَحُد الَباِقَِٓٓف َأْكَلِ ََقلِّ ا ٍل ِٖ ِهَف أَخِر؛  َأف  َأَصاَلَة اْثَىِْٓف ُهَتَيق َىٌة، َكَٚ ُبد  ِهْف ُهَكهِّ

                                                           

 ( فْ )ـ(: )ُغَرْيِبٓف(.1)
 ( فْ )ـ(: )أىسٓف(.2)
 ( فْ )ـ(: )غرابٓف(.3)
( ىػػػص الجػػػاربردؼ: )ككػػػذا )عشيشػػػية(، كالقيػػػاس: )عشػػػية(، ككجٍٍػػػا أىػػػؾ لهػػػا صػػػغرت )عشػػػية( اجتهػػػع ثػػػٛث 4)

ات، كالقيػػاس حػػذؼ اٖخٓػػرة، كهػػا فػػْ )عطيػػة(، ك)هعيػػة(، كلكػػف لػػك فعمػػكا كػػذلؾ، كقػػالكا: )عشػػية( ٚلتػػبس يػػاء
...(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص ًِ ِؿ الم ِْٓل إلِ ُرْبِع ٌَُك َها َبَْٓف َأك   .(381بتصغٓر )عشكة(، َك

رؼ، الصحاح )ج5)  .(6/2427( اىظر: الجٌك
 .(1/1311القاهكس الهحيط )ج اىظر: الفٓركزأبادؼ، (6)
 ( فْ )ـ(: )العشك(.7)
 ( فْ )ط(: )َأْك(.8)
ٌَِذِي ِعم ُة َجِهيِع...[.] :قط فْ )ؾ(، )ـ(، إلِ قكلًا( س9)  َك
 ( فْ )ـ(: )لَجِهيِع(.10)
 ( فْ )ـ(: )جىحت(.11)
َْٖصُل: )َحَثَث(، َك)12)  َكَفَف(.( فْ )ـ(: )لىكف(، هجرد ىاسخ، ٓؤكد ذلؾ قكلً بعد قمٓل: )َكا
 .(383ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 13)
ٌػػ( دمحم بػف الحسػف اٖىدلسػْ ا٘شػبٓمْ، هػف تصػاىيفً: )الكاضػح( فػْ الىحػك، 379( ٌك أبك بكػر الزبٓػدؼ)ت14)

ك)طبقات الىحكيٓف كالمغكيٓف(، ك)لحف العاهة(، ك)هختصر العػٓف( فػْ المغػة، ك)اٚسػتدراؾ عمػِ سػٓبكيً فػْ 
بغيػة  ،كطٌْٓػ( هتأخر عف الهحشػْ. اىظػر: السػ1205ف صاحب تاج العركس الزبٓدؼ)تكتاب اٖبىية(؛ ٖ

 .(6/82)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(1/84ج)  الكعاة
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ًٛ ِهَف الُهَتَراِدَفاِت الِتْ (، َك)َحَثْحَث( َهَث ـِ الم ْفِع. َكاْخَتاَر 62/ؽ فػ)َحث  ىّ ف  اأ/ َتَكاَفَقْت ِفْ ُهْعَظ ، له ص 
َياَدِة(. َكاْبػػُف َهػاِلػػؾٍ  ِء، َكَسَتْأِتْ الَهْسَأَلُة َهْبُسكَطًة ِفْ باِب )ِذؼ الزِّ ٌَؤَُٚ ٌََب  ًِ َهْذ   ِفْ َأْكَثِر ُكُتِب

ب ي ة[ ي  م هة, وأ ص  ً : ]وأ غ ي  ل  ( -َأْيًضا –ِهه ا َشذ   ق و  ّْ ـْ ِفْ َتْصِغِٓر: )َهْغِرب(، ك)َعِش ٍُ َقْكُل
(1) ،

ِرَباف(، ك)ُعَشْيِشياف( َمة(، َك)َرُجل(، ك)َبُىكف(: )ُهَغْٓ ِمَية((2)َك)َلْٓ ، ك)ُلَْٓٓ
 . (4)، ك)ُرَكْيِجل(، ك)ُأَبُْٓىكف((3)

  ً ل  ذ  (5)ق و  ك  ث م ة [: ]و  : )ُدَكْيُف ٌذا(،  ؛ا ب اق ي األ ه  ـْ ٍُ ٌَُك َقْكُل َأْؼ: الَهْذُككَرِة ِفْ الَهْتِف، َكَذِلَؾ الَباِقْ 
ٌََذا(.   َك)ُفَكْيُق 

ي سف   ا أ ح  ً : ]كقولٍـ: )ه  ل  ق و 
ًُ(. كلـ ُيَصغ ْر ِهَف الِفْعِل قاؿ فْ القاهكس زيًدا[ (6) ِمَح : )ها ُأَهْٓ

)ًُ ُرُي. ك)ها ُأَحْيَسَى  . (7)َغْٓ

  ً ل  ً  الف ع ل [(9): ](8)ق و  ب  إ ل ي  غ ير  ه ف  ى س  ا اله ع ى ى: ت ص  ا  ى ه  ًِ الَهْفُعكَؿ؛ َكِلَكْكِف الُهَراِد  و  َأَراَد ِب
ًِ َعَدَؿ َعْف َبَياَف َأى ً َصِغٌٓر ِهَف ال ًُ َصِغٌٓر ِلَذاِت َٚ َأى  َْ الَحَسُف،  ا، َكٌِ ٍَ ًُ ِبَسَبِب َب ِهْى ِة الِتْ َتَعج  ٍَ ِج

ـِ؛ ِلُجُهكِدِي،  (10)َتْصِغِٓرِي إلِ َتْصِغِٓر الم ْفِع الَحاِهِل ِلَهْعَىِ الكمهات ًُ ِهَف اْٚس َل َذِلَؾ ُقْرُب  ٍ َحِة. َكَس َٛ الَه
َٛ َفاِصٍل ِلَذِلَؾ. َكَها َصح  ُدُخكُؿ َٚ  ًُ )َأْف( الَهْفُتكَحُة الُهَخف َفُة ِب ِمَي (، َكَأْف َٓ ًِ ِفْ َباِب: )ِإف  ـِ اْٚبِتَداِء َعَمْي

ٚ  -َأْيًضا -َكِقَٓل:  ـْ ََٓتَأت  ذلؾ ِإ ـَ ِبَأف  ُحْسَف َزْيٍد َقِمٌٓل؛ َفَم َٛ ـْ َأَراُدكا َتْصِغَٓر الَهْصَدِر، َكاْ٘ع ٍُ  : )ِإى 
ـْ َله   ٍُ ًُ َفَصغ ُركُي َكَها َأى  ِب( َٚ َهْصَدَر َل ـْ ِبَتْصِغِٓر َها َُٓدؿُّ َعَمِ الَهْصَدِر ِإَذا َكاَف )ِفْعُل الت َعجُّ ٍُ ـْ ُيْهِكْى ا َل

ْسَبُة َسم ُطكُي َعَمِ  ٌَُك الىِّ ّْ ِفْ َباِب: )َظَىْىُت( َك  الَحِقيِق
ًِ ًِ َتْسِميُط الِفْعِل َعَمِ َهْفُعكِل َها َُٓدؿُّ َعَمْي

ٌَُك (11) ، َك
                                                           

 ( فْ )ـ(: ك)عشا(.1)
( فْ )ـ(: )ُهَغِْٓرَبات( ك)ُعَشْيِشػيات(. قػالكا فػْ تصػغٓر )َهْغػرب(: )ُهَغِْٓربػاف(، ثػـ جهعػكا فقػالكا: )ُهَغِْٓرَباَىػات(، 2)

ٌػػػذا جهػػػع قياسػػػْ لتصػػػغٓر غٓػػػر قياسػػػْ، ككػػػأىٍـ جعمػػػكا كػػػل جػػػزء هىػػػً )َهْغِربػػػًا(. الرضػػػْ، شػػػرح الشػػػافية ك 
 .(1/276ج)

َمة(.3)  ( فْ )ـ(: ك)ُلَْٓٓ
 ( فْ )ـ(: ك)ُأْبَىُٓكف(.4)
 .(384ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 5)
 ( فْ )ؾ(، )ـ(: )ها أحسف(. 6)
 .(1/243يط )جاىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهح (7)
 .(385ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 8)
(9 ًُ ( ىص الجاربردؼ: )كقكلٍـ: ها ُأَحْيَسَف زيًدا؛ فػإف  هعىػِ التصػغِٓر الكصػُف بالصػغر. كالفعػُل ٚ يصػحُّ كصػُف

ًِ الِفْعُل...(. اىظر: شآٌف، هجهكعة ال ى َها الَهْعَىِ: َتْصِغُٓر َهْف ُىِسَب ِإَلْي  .(384شافية )صبالصغر َكاِ 
 ( )الكمهات( هف ساقط فْ )ط(.10)
 ( فْ )ـ(: )عمهً(.11)
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َهاِف إلِ الِفْعِل ِفْ َىْحِك: قكلً  -َأْيًضا –الُجْزآف، َكَىحَك َذِلَؾ  ُْٔم : ﴿-تعالِ –ِإَضاَفُة ُظُركُؼ الز  َذا يَ َْ

 ًْ ُٓ ادِرَِي ِصْدُر َضاَفَة  (1) ﴾َحَِْفُع الصا ِ٘ ٚ   -َأْيًضا–َهَع َأف  ا ًُ َٚ ُيَضاُؼ ِإ َْٖسَهاِء ِبَهْعَىِ َأى  ِهْف َخَكاّصِ ا
ا، َكِقَٓل: )الُهَراُد َتْصِغُٓر الَفاِعلِ  ٍَ ْٓ ًِ َٚ ُيَصغ ُر، 62/ؽ ِإَل ًُ َله ا َكاَف ُهْضَهًرا، َكالُهْضَهُر ِإَذا ُلِفَع ِب ب/ َلِكى 

ًِ َفَها الظ   ؛ َجَعَل َتْصِغَٓرُي َىاِئًبا َعْف َتْصِغِٓرِي َكَها  (2)فُّ ِب ًِ َكَقْد اْسَتَتَر َفَكاَف الِفْعُل َشِدَٓد اٚتَِّصاِؿ ِبَفاِعِم
: )يا َحَرسِ  (3))َثى ِ( ًِ ًُ( َْ الَفاِعَل. َكالُهَراُد ِفْ َقْكِل ًُ (4)ِاْضِرَبا ُعُىَق ًَ : ﴿-َتَعالِ -، َكَقْكُل ِا َٓ ىْلِيَا ِِف َج

َ
 (5)﴾أ

ٌَُك َتْصِغُٓر الُهتَ  . َفِإْف ِقَٓل: َفها الِذؼ ُيِفُٓد ِحَٓىِئٍذ َتْصِغُٓر َضِهِٓر )َها(؟ َكالُهَراُد ِإى َها  ًٍ ِب َعَمِ َكْج َعج 
ًِ َكاَف َأَثُرُي  أصغر ًُ؟ ُأِجُٓب ِبَأف  ُهَؤثَِّر الُحْسِف ِإَذا َكاَف َصِغًٓرا ِفْ َذاِت  . (6)ِهْى

  ً ل  ا(7)ق و  ا  ى ه  : ]و 
ً  الف ع ل [  ب  إ ل ي  غ ير  ه ف  ى س  ًُ الِجٍرِهْ اله ع ى ى ت ص  ِلُٓل أَخُر َقاَل : )ِإى َها (8)َكالد 

َْٖسَهاَء؛ َصغ ُركا الِفعْ  ًَ ا َْٖفَعاِؿ؛ َفُأْشِب ٌََذا الِفْعَل َضِعٌٓف َٚ ََٓتَصر ُؼ َتَصرَُّؼ ا َف   َل ِفْ التًَّعُجِب؛ ِٖ
 . (9)(َفِمَذِلَؾ َصغ ُركيُ 

ً : ]ق   ل  ً  ب اله م ح[(10)و  ف  ـَ الَفاِعِل ِإَذا َعِهَل َٚ ُيَصغ ُر ِلُقرْ  ت ص  ًِ أف  اْس ًِ ِهَف َكِهه ا َُٓدؿُّ َعَمْي ِب
ـُ َتْصِغِٓر الِفْعِل َأْكَلِ   .الِفْعِل؛ َفَعَد

                                                           

 .[119الهائدة:]( 1)
(2.) ًِ  ( فْ )ط(: )َفالظ فُّ ِب
 ( فْ )ؾ( )بىِ(.3)
 هعاىْ القػرآف كا عرابػً ،لزجاجا: عىدٌذي هقكلة هىسكبة لمحجاج كالهعىِ: أىً قد ٓخاطب الكاحد بً اٚثىٓف. ك ( 4)

 .(6/148)ج البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدبك ، (390)ص إعراب القرآف ،ٖصبٍاىْكا، (5/46)ج
 .[24ؽ:]( 5)
 ( فْ )ؾ(، ك)ط(: )َصِغًٓرا(.6)
 ( ساقط فْ )ؾ(، )ـ(، إلِ قكلً: ]َكَذِلَؾ َقِمٌٓل[.7)
ػ225( صالح الجرهْ)ت8) ء، أبك عهر: فقيً، عالـ بالىحك كالمغة، هف ٌأ ل ٌػ( صالح بف إسحاؽ، الجرهْ بالٚك

البصػػرة. سػػكف بغػػداد. لػػً كتػػاب فػػْ )السػػٓر( ك )كتػػاب اٖبىيػػة( ك )غريػػب سػػٓبكيً( ككتػػاب فػػْ )العػػركض(. 
ػػػػػة اٖلبػػػػػاءاٖىبػػػػػارؼ: أبػػػػػك البركػػػػػات، اىظػػػػػر:  ، (2/485ابػػػػػف خمكػػػػػاف، كفيػػػػػات اٖعيػػػػػاف )جك ، (114)ص ىٌز

 .(3/189)ج ، كالزركمْ، اٖعٛـ(2/8)ج كالسٓكطْ، بغية الكعاة
 (.4/268)ج ابف سٓدي، الهخصص (9)
(10 ًُ ( ىص الجاربردؼ: )كقكلٍـ: ها ُأَحْيَسَف زيًدا؛ فإف  هعىِ التصغِٓر الكصُف بالصغر. كالفعُل ٚ يصحُّ كصػُف

ًِ الِفْعػػُل؛ كلػػذلؾ قػػاؿ الخمٓػػل فػػْ )ُأهٓمحػػة(: إىهػػا يعىػػكف الشػػْء  ى َهػػا الَهْعَىػػِ: َتْصػػِغُٓر َهػػْف ُىِسػػَب ِإَلْيػػ بالصػػغر َكاِ 
ًُ ِبالهُ  ـَ هف ٌذا أف اٖصل فْ الفعػل ٚ يصػغر(. اىظػر: شػآٌف، الذؼ َتِصُف َمح، كأىؾ قمت: )زيٌد هميح(، كُعِم

 (.384هجهكعة الشافية )ص
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  .(1)أقمٓد

 الُهَصغ ُر َهْكُصكٌؼ، َكالَفاِعُل َٚ ُٓكَصُف. ض.  -َأْيًضا -كَ 

  ً ل  ذ ل ؾ  ق م يل  : (2)ق و  ـِ الَهْعُركِؼ. َك)الُقَصَٓرػ(: ٖقصِ -َأْيًضا –(3)هىً []و   (4))الثَُّري ا(: ِلمى ْج
ِع. َك)القطيعا( َٛ َْٖض ْيِهف(.  (6)ِلَضْرٍب ِهَف الت ْهِر. َك)الشريطا( (5)ا ٍَ ِلَىْكٍع ِهَف الَحْمَكػ. َك)ُهَسْيِطر(، َك)ُه

َىَة(، َقاَؿ َأُبك َحٓ ػػافَ  ْٓ ٍَ ـِ َكػ)ُقَرْيَظَة(، َك)ُج َٛ َْٖع ِء الُهَصغ ِر ُدكَف الُهَكب ِر ِفَْ َأْسَهاِء ا ْْ : )َكَأْكَثُر َهِج
ّـِ ُحَبٍْٓف( (، َك)أ ـَ ٌَُذَْٓل(، َك)ُسَمْي َىَة(، َك)ُعَرْيَىَة(، َك)ُقَرْيَش(، َك) ِرٌَا. ، َكغَ (7)َك)ُبَثْٓ ْٓ 

 : ً ل  ، احِ حَ ْ الصِّ فِ  ؼالذِ كَ  -اًض يْ أَ  – (9)ؼُّ دِ زْ الَٓ  اؿَ ا قَ ذَ كَ  [يب  ل  د  ى  الع   :(8)الك ع ي ت  و  ]ق و 
 .ًِ بِ  َس يْ لَ كَ  ،لَ بُ مْ البُ  ًُ بِ شْ يُ  رٌ ائِ طَ  ًُ ى  أَ  :دَ رِّ بَ الهُ  فِ عَ  ػػافَ ٓ  ك حَ بُ أَ  لَ قَ ىَ كَ  .لُ بُ مْ البُ  (:كالُكَعْٓتُ ) :(10)كَس اهُ القَ كَ 
  .(11)ارالٍز   (:ٓبُ لِ دَ ىْ العَ )كَ 

 : ً ل    .ًِ ائِ زَ إِ بِ  :ؼْ أَ  (؛ًِ الِ يَ حِ بِ كَ  ،ًُ الَ يَ حِ  دَ عَ قَ ) :ـْ ٍِ لِ كْ قَ  فْ هِ  ًُ ى  أَ كَ  [ًال  ي  ى ح  م  ع  ]ق و 
                                                           

ػك شػاذ ؛ ٖف  فعػل التعجػب 1) ًُ( ٌك ًُ(: هػا ُأَحْيِسػَى ( )...اعمـ أىٍـ يصغركف فعل التعجب؛ ]فيقكلػكف فػْ )هػا َأْحَسػَى
دؿ عمػػػِ أف الفعػػػل ٚ يصػػػغر أف اسػػػـ الفاعػػػل إذا أُعهػػػل ٚ فعػػػل، كالتصػػػغٓر هػػػف خػػػكاص اٖسػػػهاء، كالػػػذؼ ٓػػػ

ك اٚسػـ  يصغر؛ لقربً هف الفعل؛ فعدـ تصغٓر الفعل أكلِ؛ كلٍذا قٓل: الهراد هىً تصغٓر الهتعجب هىً؛ ٌك
ػػػك )هػػػا(، ك)هػػػا( ٚ يصػػػغر، فجعػػػل  الػػػذؼ اشػػػتق هىػػػً فعػػػل التعجػػػب، كالحسػػػف... أك ٌػػػك فاعػػػل )ُأَحْيِسػػػف(، ٌك

 اىظػر:  الفعػل؛ ٖىٍػـ لػك عػدلكا عػف )هػا( إلػِ لفػع آخػر كصػغركي لبطػل هعىػِ التعجػب.التصغٓر كاقًعػا عمػِ 
ركػف الػدٓف، . ك )ا٘قمٓد(الهفصػل، الهسػهِ: بػػشػرح ٌػ(، 700)تتاج الدٓف: أحهد بف هحهكد بف عهر الجىدؼ

 .(1/361شرح الشافية )ج
 .(386ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
ا(.3) ٍَ  ( فْ )ط(: )ِهْى
 فْ )ط(: )ٖخرػ(.( 4)
رؼ، الصحاح )ج5)  .(3/1267( القطيعاء هثل الغبٓراء: ضرب هف التهر. الجٌك
 ( ٌكذا فْ جهيع الىسخ.6)
ُـّ )( 7) ػػِ هعرفػػة هثػػل ابػػف عػػرس كأسػػاهة كابػػف آكػ كسػػاـ أبػػرص كابػػف قتػػرة، إٚ أىػػً تعريػػف (ُحَبػػْٓفٍ  ُأ : دكيبػػة، ٌك

رؼ، جػػىس. كربهػػا أدخػػل عمٍٓػػا اٚلػػف كالػػٛـ، ثػػـ ٚ تكػػك  ػػك شػػاذ. الجػػٌك ف بحػػذؼ اٚلػػف كالػػٛـ هىٍػػا ىكػػرة، ٌك
 .(5/2096الصحاح )ج

 ( فْ )ؾ(: )الكعٓب(، كفْ )ـ(: )الكفٓت(.8)
، شرح الشافية )صدِ زْ الَٓ  (9)  (.145-150ؼُّ
 .(1/158)ج اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط  (10)
رؼ، الصحاح )11)  .(1/189ج( اىظر: الجٌك
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 : ً ل   فْ هِ  (اُكَهْٓتً ) ف  أَ  ؾَ لِ ِ ذَ مَ عَ  -اًض يْ أَ  – ؿُّ دُ َٓ  [أ ك ه ت  : ير  د  ق  ي الت  ف   ي  ر  ب  ك  ه   ف  أ  ى م  ع   ؿ  د  ف  (1)]ق و 
َٖ  اِت فَ ِص    (.دكَ سْ )أَ كَ  (،رهَ حْ )أَ  :ابِ بَ  فْ هِ  كَ ٍُ فَ  ؛افِ كَ لْ ا

ً   :(2)[الترخيـ تصغير] ل   فْ إِ فَ  ْؼ:أَ  ؛[ـ  االس   ر  غّ  ص  ت  و   ,اٍ  م  ك   د  ائ  و  الز   ؼ  ذ  ح  ت   ف  أ   و  ٌ  ]: (3)ق و 
ْ فِ  اؿُ قَ يُ فَ  ؛(4)(لعِ يْ عَ فُ ) إلِ د  رُ  ةً عَ بَ رْ أَ  ْت اىَ كَ  فْ ا ِ كَ  .لَ ث  ا هَ هَ كَ  (لْٓ عَ فُ ) إلِ د  رُ  ةٌ ثَ َٛ ثَ  ًِ كلِ ُص أُ  فْ هِ  ْت اىَ كَ 
ٌِ رِ بْ ِ)إ :ْفِ  ـْ ٍُ لُ كْ قَ كَ . (5)(رٓفِ يْ َص عُ )كَ  (،سيطِ يْ رَ قُ ) (:ػػكرػػفُ ػػْص عُ )كَ  (،اسطَ رْ قِ ) ٓرِ غِ ْص تَ   (:ٓلَ اعِ هَ سْ )إِ كَ  (،يـَ ا
ٛ  كَ  ،يـِ الهِ  ؼِ ذْ حَ بِ  (،عيْ هَ سُ )كَ  (،ُبَرْيً)  ةُ ادَ يَ زِ  ًِ هِ َٛ ْ كَ فِ  لَ خَ دَ كَ  .اؽِ فَ اٚتِّ ا بِ هَ ٍِ تِ الَ َص أَ  عَ هَ  -اًض يْ أَ  – ـِ ال
 ِ٘  بُ ٌَ ذْ هَ  كَ ٌُ كَ  ،اٌَ رَ ْٓ غَ كَ  ،ـَ َٛ عْ َٖ ا -اًض يْ أَ  – ًُ قُ َٛ طْ إِ  لَ هِ شَ كَ  ،(6)(سيْ عَ قُ ) (:سسِ ىْ عَ قْ هُ )ْ فِ  كؿُ قُ ىَ فَ  ؛اؽِ حَ لْ ا
(7)بٌ مَ عْ ثَ كَ  اءُ ػػػر  الػػػفَ  ًُ ص  خَ كَ  .ٓفَ يِّرِ ْص البَ 

 (ثارِ حَ )ْ ا فِ هَ ٌُ دَ ىْ عِ  كزُ جُ  َٓ َٛ فَ  ؛اءِ دَ الىِّ  يـِ خِ رْ ِ تَ مَ ا عَ اسً يَ ا قِ ٍَ بِ   
ُٖ ) ـِ مَ عَ  رُ ْٓ غَ  .اسِ يَ قِ  ٓرِ غِ ْص الت   فَ هِ  عِ كْ ا الى  ذَ ٌَ  ف  أَ  اةِ حَ الىُّ  فَ هِ  كرِ ٍُ هْ الجُ  بُ ٌَ ذْ هَ كَ  (.ثرِ يْ كَ حْ ا  فُ كقاؿ ابْ  ْ 
  .اعِ هَ ِ الس  مَ عَ  يُ دَ ىْ عِ  كرٌ ُص قْ هَ  كَ ٍُ فَ  ؛(9)(اسِ بَ تِ اٚلْ كَ  ،ؼِ ذْ الحَ  ةِ رَ ثْ كَ  فْ هِ  يًِ ا فِ هَ لِ  اذ  شَ  كَ ٌُ كَ ) :(8) طٍ عْ هُ 

                                                           

ًُ(. ( ىص الجاربردؼ: )..1) ( جهع ًٛ .كفْ )ُكَهٍْٓت(: )َكَهٌت(؛ َفَدؿ  َعَمِ َأف  ُهَكب َرُي ِفْ الت ْقِدِٓر: )َأْكَهت(؛ ٖف  )فع
 (.384)صاىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية 

 .(1/307ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (2)
 .(387ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 3)
 ( فْ )ـ(: )فعمٓل(.4)
 )ُقَرْيِطس(، َك)ُعَصْيِفر(.( فْ )ط(: 5)
( فػػػْ )ـ(: )هقػػػيس(. كالُهْقَعْىِسػػػُس: الشػػػدُٓد، َتْصػػػغُٓرُي: ُهَقػػػْيعٌس، أك ُهَقْيِعػػػيٌس، أك ُقَعػػػْيٌس. اىظػػػر: الفٓركزأبػػػادؼ، 6)

 .(1/566)ج القاهكس الهحيط
رؼ، تٍذٓب المغة )ج( 7)  .(1/125اٌٖز
كر الػػػزكاكؼ، أبػػػك الحسػػػٓف، زيػػػف الػػػدٓف: عػػػالـ ٌػػػػ( يحٓػػػِ بػػػف عبػػػد الهعطػػػْ بػػػف عبػػػد الىػػػ628( ابػػػف هعطػػػْ)ت8)

بالعربية كاٖدب، كاسع الشٍرة فْ الهغرب كالهشرؽ. ىسبتً إلِ قبٓمػة زكاكة )بظػاٌر بجايػة فػْ إفريقيػة( سػكف 
دهشػػق زهًىػػا، كرغبػػً الهمػػؾ الكاهػػل دمحم فػػْ اٚىتقػػاؿ إلػػِ هصػػر، فسػػافر إلٍٓػػا كدرس بٍػػا اٖدب فػػْ الجػػاهع 

فٍٓػػا. أشػػٍر كتبػػً: )الػػدرة اٖلفيػػة فػػْ عمػػـ العربيػػة( فػػْ الىحػػك، ك)الهثمػػث( فػػْ المغػػة، العتٓػػق بالقػػاٌرة، كتػػكفْ 
ك)العقكد كالقكاىٓف( فْ الىحك، ك)الفصكؿ الخهسكف( فْ الىحك، ك)دٓكاف خطب(، ك)دٓػكاف شػعر(، ك)أرجػكزة 

الفصػػػكؿ كرجػػػع الباحػػػث إلػػػِ )فػػػْ القػػػراآت السػػػبع(، ك)ىظػػػـ ألفػػػاظ الجهٍػػػرة(، كالبػػػديع فػػػْ صػػػىاعة الشػػػعر(. 
ٌػػػ(، تحقٓػػق كدراسػػة: هحهػػكد هحهػػكد الطىػػاحْ، رسػػالة هاجسػػتٓر، كميػػة دار 628الخهسػػكف، ٚبػػف هعطػػْ،)ت

، القػػػػػاٌرة،  ـ. ابػػػػػف هعطػػػػػْ: باليػػػػػاء هػػػػػع الهىقػػػػػكص فػػػػػْ الرفػػػػػع كالجػػػػػر بإثبػػػػػات اليػػػػػاء كرد عػػػػػف 1972العمػػػػػـك
(، ككٛهػػً 294,415,417,432,483,530,542فػػْ كتابػػً الرسػػالة )ص -رحهػػً هللا –ٌػػػ( 204الشػػافعْ)

كلغتػػػػػً كعمهػػػػػً حجػػػػػػة. عمػػػػػِ الػػػػػرغـ هػػػػػػف كركدٌػػػػػا بحػػػػػذؼ اليػػػػػػاء فػػػػػْ هخطػػػػػكط ٘حػػػػػػدػ ىسػػػػػخ )الهفصػػػػػػل، 
ٌػ(. كصار بعػدٌا الهؤلػف يكتػب بإثباتٍػا: )يحٓػِ بػف عبػد الهعطػْ(؛ هىًعػا لمُخْمػِف(. ذكػر 538لمزهخشرؼ)ت

رحهٍػـ هللا  –ف تمهٓػذ عبػد السػٛـ ٌػاركف، كتهػاـ حسػا –ذلؾ هحقق )الفصػكؿ الخهسػكف(: هحهػكد الطىػاحْ 
اىظر: ابف خمكاف، . كأثبتٍا الطىاحْ عمِ غٛؼ )الفصكؿ الخهسكف، ٚبف هعطْ( تحقٓق كدراسة. -جهيًعا

(، 8/155)ج اٖعػػػػػٛـ لزركمػػػػػْ،ا،  ك (2/344)ج ، كالسػػػػػٓكطْ، بغيػػػػػة الكعػػػػػاة(6/197كفيػػػػػات اٖعيػػػػػاف )ج
 (. 12كالطىاحْ، الفصكؿ الخهسكف )ص

 . (1/130، رسالة الهٛئكة )جالهعرؼ كة فْ حاشٓتً لػ: كىقل ذلؾ هحقق رسالة الهٛئ (9)
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 : ً ل  ـ  خ  ر  الت   ف  أل   ]ق و  يل  م  الق   و  ٌ   ي
 ْفِ كَ  .ؼُ ذْ الحَ  :اؿُ قَ يُ كَ  .ٓفُ ِٓ مْ الت   يـُ خِ رْ الت   (2) ؼِّ رِ ٌَ كْ الجَ  ةُ ارَ بَ عِ  [(1)

 ْت ارَ َص  ةُ يَ ارِ الجَ كَ  (.رَ َص ىَ ػ)َ كك  (،خـَ رَ ػ)كَ  .لَ ٍُ سَ كَ  ،فَ َٚ : يـٌ خِ رَ  كَ ٍُ فَ  (؛ـَ رُ كَ ػ)كَ  ،ـُ َٛ الكَ  ـَ خُ رَ  :(3) كسِ اهُ القَ 
َٖ فِ  يـُ خِ رْ لت  ا ًُ ىْ هِ كَ  (.يـٌ خِ رَ كَ  ةٌ يهَ خِ رَ  َْ ٌِ ػ)فَ  ؛قِ طِ ىْ الهَ  ةَ مَ ٍْ سَ    .اٍَ بِ  قِ طْ مىُّ لِ  ٓلٌ ٍِ سْ تَ  ًُ ى  َٖ  ؛اءِ هَ سْ ْ ا

 : ً ل   كفُ كُ ا يَ يهَ فِ  -اًض يْ أَ  – فِ ائِ رَ ِ القَ مَ عَ  ادُ هَ تِ اٚعْ  [ف  ائ  ر  الق  ب   ةً ق  ث   ؛اس  ب  ت  ل  اال  ب   يال  ب   ي  ال  و  ]ق و 
 ف  أَ  يًِ فِ  ؽُ رْ الفَ  ًِ بِ  لُ ُص حْ ا يَ ه  هِ كَ  (،جرِ حْ دَ هُ )ْ فِ  (جرِ ْٓ حَ دُ ػ)كَ  يـِ خِ رْ الت   رِ ْٓ ْ غَ فِ  يِ ٓرِ غِ ْص تَ ا كَ هً خّ رَ هُ  يُ ٓرُ غِ ْص تَ 
  (.جرِ ْٓ حَ دُ ) :كَ حْ ىَ  ،يِ رِ ْٓ ْ غَ فِ  كزُ جُ يَ كَ  ،ًِ بِ  يضِ كِ عْ الت   اؽُ لحَ إِ  كزُ جُ  َٓ َٚ  يـِ خِ رْ الت   ٓرَ غِ ْص تَ 

  ً ل    .رٍ د  قَ هُ  اؿٍ ؤَ سُ  ابُ كَ جَ  [ةً ق  ث   ؛اس  ب  ت  ل  ال  با   يال  ب   ي  ال  و  ]: (4)ق و 

  ً ل   ـْ / لَ أ63/ؽْ التِ  َْ ٌِ كَ  ،اءِ ىَ ْ البِ فِ  ةُ مَ غِّ كَ تَ الهُ  ادُ رَ الهُ  [ة  ي  ى  ب  اله   اء  ه  س  األ   ـ  ك  ح   إلى ار  ش  ]أ  : (5)ق و 
َٖ  ٓرَ غِ ْص تَ  رُ غ  َص يُ  ًُ ى  إِ فِ  ؛اءِ ىَ البِ  ةِ غَ ْ لُ فِ  (برِ كَ  ؼدِ عْ هَ ) جَ رَ خَ فَ  ؛طُّ قَ  فٌ كُّ هَ ا تَ ٍَ لَ  فْ كُ يَ   اؿِ خَ دْ إِ بِ  ةِ ىَ كِّ هَ تَ الهُ  اءِ هَ سْ ا
َمَبؾ  ) :كَ حْ ىَ  ،رِ دْ ْ الص  فِ  ٓرِ غِ ْص الت   اءِ يَ   رُ غ  َص يُ  ًُ ى  إِ فَ  ؛اءِ دَ مىِّ لِ  ْىِ بْ الهَ  -اًض يْ أَ  – جَ رَ خَ كَ  .ر  هَ  دْ قَ كَ  (،ُبَعْٓ
ا هَ ى  إِ  اءَ ىَ البِ  ف  َِٖ  (؛يًكِ رَ ْٓ هَ عُ ) :اؿُ قَ يُ فَ  ؛يُ كَ حْ ىَ كَ  (،َعْهَرَكْيً) :اذَ كَ كَ  (،رٌ فِ يْ عَ جُ  ايَ )كَ  (،دي  ي  ز   ايَ ) :كَ حْ ىَ  ،ؾَ لِ ذَ كَ 
  .ةِ فَ رِ عْ الهَ  دِ رَ فْ ػ الهُ ادَ ىَ كالهُ  افَ كَ فَ  (؛بكيً) َض رِ عُ 

  ً ل  َٖ  رِ كْ ذِ بِ  َأْؼ: ؛[اٍ  ف  د  ر  أ  و  ]: (6)ق و  َٖ  َب ْٓ قَ عُ  رُ غ  َص  تُ َٚ  ْالتِ  ةِ بَ رَ عْ الهُ  اءِ هَ سْ ا  ْالتِ  ةِ ي  ىِ بْ الهَ  اءِ هَ سْ ا
  .رُ غ  َص ا يُ ٍَ ُض عْ بَ كَ  ،رُ غ  َص  يُ ا َٚ ٍَ ُض عْ بَ 

 : ً ل    (.ؾَ بُ سْ حَ )كَ  (،رُ ْٓ غَ )كَ  (،عَ هَ )كَ  ،لِ هَ العَ  دَ ىْ عِ  لِ اعِ الفَ  ـِ اسْ كَ  [ر  غ  ص   ي  ال  ]ق و 

 : ً ل   رَ غ  َص  تُ َٚ  فْ أَ  اُس يَ القِ  ([ت  وال  وص  اله  )و   (,ة  ار  ش  اإل   اء  ه  س  )أ   ض  ع  ب  ف   :ؿ  و  ا األ   ه  ]أ  (7)ق و 
َٖ  ؼَ رُّ َص تَ  ؼُ ر  َص تَ تَ  ْت اىَ ا كَ ه  ا لَ ٍَ ى  َِٖ  ؛ؼِ رْ الحَ ا بِ ٍَ ٍِ بَ شَ  ةِ ك  قُ كَ  ،اٍَ لَ  اءِ ىَ البِ  كـِ زُ مُ لِ  ؛اقً مَ طْ هُ  اتُ كرَ كُ ذْ الهَ   اءِ هَ سْ ا

                                                           

 .  (التعمٓل)( فْ )ـ(: 1)
رؼ، الصحاح )2)  .(5/1930ج( اىظر: الجٌك
 .(1/1112)ج اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط (3)
َْٖسَهاِء الَهْبِىي ِة[. 4) ـِ ا ًُ: ]َأَشاَر إلِ ُحْك  ( ساقط فْ )ـ( إلِ َقْكُل
 .(388ص) هجهكعة الشافية، فشآٌ( اىظر: 5)
ِت([. 6) َشاَرِة(، َك)الَهكُصكَٚ ِ٘ ُؿ: َفَبْعُض )َأْسَهاِء ا َك  ْٖ ا ا ًُ: ]َأه   ( ساقط فْ )ـ( إلِ َقْكُل
( ىص الجاربردؼ: )...أها اٖسهاء الهبىية فٍْ باعتبار التصغٓر قسهاف: قسـ يصػغر، لكػف بخػٛؼ تصػغٓر 7)

ػػػا يػػػاًء(. الهػػػتهكف، كقسػػػـ ٚ يصػػػغر.َأه ا ا ِت(؛ فػػػزادكا قبػػػل آخٌر َشػػػاَرِة(، َك)الَهكُصػػػكَٚ ِ٘ ُؿ: َفػػػَبْعُض )َأْسػػػَهاِء ا َك  ْٖ
 .(384)صاىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية 
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 ْت قَ حِ لْ أُ ا ٍَ ْٓ لَ إِ  َفةً اَض هُ كَ  ،ةً كلَ عُ فْ هَ كَ  ،ةً مَ اعِ ا فَ ٍَ كعُ قُ كُ كَ  ،اٍَ بِ  فُ ْص الكَ كَ  .اٍَ فِ ْص كَ كَ  ،اٍَ عِ هْ جَ كَ  ،اٍَ تِ َٓ ىِ ثْ ْ تَ فِ 
  .ِىَ عْ ْ الهَ فِ  فٌ ْص كَ  ًُ ى  َِٖ ؛ ٓرِ غِ ْص ْ الت  فِ  (1)ةِ بَ رَ عْ الهُ بِ 

  ً ل    (.اىَ ٌُ )ك (،ةَ ه  ثَ ) :فْ عَ  ازٌ رَ تِ حْ اِ  [ة  ار  ش  اإل   اء  ه  س  أ   ض  ع  ب  ]ف: (2)ق و 

ً : و  ل     (.اهَ )ك (،فْ هَ ) :فْ عَ  ازٌ رَ تِ حْ اِ  [ت  وال  ص  و  اله   ض  ع  ب  ]و  ق و 

 : ً ل  ًُ بَ  ًِ يْ لَ إِ  ٓرُ شِ ا يُ هَ كَ  ،ٓرِ غِ ْص الت   اءُ يَ  َْ ٌِ  [اءً ا ي  ٌ  ر  آخ   ل  ب  وا ق  اد  ز  ف  ]ق و   اءُ يَ  ْت هَ غِ دْ أُ كَ  ،دُ عْ َقْكُل
ٍَ فِ  ٓرِ غِ ْص الت   ٌِ ظَ كَ  ،آ  فِ عَ  ابِ البَ  ؿَ ك  أَ  قَ بَ سَ  دْ قَ كَ . اءِ دَ تِ اٚبْ  فَ هِ  ةً يَ اىِ ىا ثَ ٌ ْت عَ قَ كَ  ٓرِ غِ ْص الت   اءَ يَ  ف  أَ  ًِ هِ َٛ كَ  رُ ا
َٖ  حَ ر  َص كَ  .ًُ فُ َٛ خِ  يِ رِ ْٓ غَ كَ  ،ؼادِ رَ الهُ   رَ ْٓ غَ  بِ رَ عْ ْ الهُ فِ  عُ قَ ا تَ هَ كَ  ةٍ ثَ الِ ثَ  (اذَ )ٓرِ غِ ْص ْ تَ فِ  ْت عَ قَ ا كَ ٍَ ى  أَ بِ  ُّْ سِ لُ دَ ىْ ا
َٖ  دَ عْ ا بَ ٍَ تَ ادَ يَ زِ  رَ د  قَ  ًُ ى  أَ   (اذَ ) فُ لِ أَ  ْت ارَ َص كَ ) :اؿَ قَ  .ؼٌ رْ ا حَ ٌَ دَ عْ بَ كَ  ،ةً ثَ الِ ثَ  عَ قَ تَ لِ  ؛اٌَ دَ عْ بَ  اءٌ يَ  يدَ زِ  ًُ ى  أَ كَ  ،ِف لِ ا
 ةُ كفَ ذُ حْ الهَ  كفَ كُ يَ  فْ أَ  ِْض قتَ يَ  اُس يَ القِ كَ  .اٍَ ْٓ دَ حَ أَ كا فُ ذَ حَ فَ  ،اآتٍ يَ  ثُ َٛ ثَ  ؾَ عَ هَ  ارَ َص فَ  ؛ٓرِ غِ ْص الت   اءِ يَ  لَ بْ قَ  (اءً يَ )
 َٖ َٖ كَ  .ٍَِ تَ ىْ اِ  .ِلَ كْ ا (َٓ ذَ ) ًُ مَ ْص أَ  ف  أَ كَ  .عُ ْض الكَ  ٍّْ ثِ َٛ ثُ  (اذَ ) عَ فْ لَ  ف  أَ  :ٓفيِّرِ ْص البَ  ؿِ كْ قَ بِ  بُ سَ ىْ ا ُِ

 ْت فَ ذِ حُ فَ  ،(3)
َٖ  ادُ رَ هُ  ًُ م  عَ لَ كَ  ،ابِ البَ  ؿَ ك  أَ  ـَ د  قَ ا تَ هَ / ب63/ؽ كَ ٌُ  ًُ هُ َٚ  ا هَ كَ  .لِ هُّ أَ الت  بِ  (4)أكؿ الباب رُ ٍَ ظْ ا يَ هَ كَ  ِّْ سِ لُ دَ ىْ ا
 فَ هِ  ةً يَ اىِ ثَ  ْت مَ عِ جُ  كْ لَ  ٓرِ غِ ْص الت   اءُ يَ  ؼدِ ىْ عِ كَ ) :اؿَ قَ فَ  ؛ًُ ا لَ ثً حْ بَ  (5)اءِ قَ ك البَ بُ أَ  يُ رَ كَ ذَ  ،حِ ارِ الش   ـُ َٛ كَ  ًُ هَ ٍَ فْ أَ 

َٖ  ؿَ دَ بَ  لَ عِ جُ كَ  ،اءِ دَ تِ اٚبْ  َٖ  عَ قَ تَ لِ  ؛ةٌ كَ رِّ حَ تَ هُ  اءٌ يَ  فِ لِ ا  إلِ بَ رَ قْ أَ  افَ كَ ا لَ ٌَ دَ عْ بَ  ةِ ه  الض   فَ هِ  ةُ َض كِّ عَ الهُ  فُ لِ ا
 عَ قَ تَ  فْ أَ  ِب رَ عْ الهُ  ـِ ْ اٚسْ فِ  فَ كَ هْ أَ ك لك  بِ ٌَ ذْ ا الهَ ذَ ٌَ  إلِ -آرً خِ أَ  –كع جُ الرُّ كَ  .ؼِ ذْ الحَ كَ  ةِ ادَ يَ الزِّ  فَ هِ  اسِ يَ القِ 
 .  ٍَِ تَ ىْ اِ  .اٍَ مَ بْ ا قَ هَ  اـُ هَ ِض اىْ  ًُ ىْ هِ  عَ ىِ ا هُ هَ ى  ا ِ ك  ،كقعتُٖ  ةً يَ اىِ ثَ  ٓرِ غِ ْص الت   اءُ يَ 

 : ً ل   ،ةِ يَ ىِ ثْ الت   ِؼ رْ حَ  عَ ا هَ هَ ٌُ ٓرَ غَ ْص تَ  ًُ قُ َٛ طْ إِ  لَ هِ شَ  ([اي  ت  )و  (, اي  ذ  ) (:ات  )و  (, اذ  )ي ف   يل  ق  ف  ]ق و 
 - :كاالُ قَ كَ  َؾ(.الِ ي  تَ )كَ  (،ؾَ اي  تَ )كَ  (،ؾَ الِ ي  ذَ )كَ  (،اؾَ ي  ذَ )كَ  (،اي  اتَ ٌَ )كَ  (،اي  ذَ ٌَ ) :اؿُ قَ يُ فَ  ؛ابِ طَ الخِ  ؼِ رْ حَ  عَ هَ كَ 
 (ِلَ كْ )أُ ْ كا فِ الُ قَ كَ  .ابً ْص ىَ كَ  ،ارًّ جَ  (فِ ْٓ َٓ تَ )كَ  (،فِ ْٓ َٓ ذَ )كَ  .اعً فْ رَ  (افِ ي  )تَ كَ  (،افِ ي  ذَ ) :اهَ ٍِ تِ َٓ ىِ ثْ ْ تَ فِ  -اًض يْ أَ 
َٖ  بُ مَ قْ تُ كَ  ،اٍَ مِ ْص أَ ِ مَ عَ  -اًض يْ أَ  – عِ فْ ْ الم  فِ  ةً ثَ الِ ثَ  ٓرِ غِ ْص الت   اءُ يَ  عُ قَ تَ فَ  ُء(؛االيَ )كَ  ،اكرً ُص قْ هَ  َٖ  فُ لِ ا  ةُ ٓرَ خِ ا
َٖ  كفِ كُ سُ كَ  ،اٍَ كىِ كُ سُ لِ  ؛اءً يَ   ًِ لِ ك  أَ ْ فِ  ْالتِ  ةُ ه  الض   تِ سَ يْ لَ كَ  ،ةِ ه  الض   فَ ا هِ ًض كَ عِ ؛ ارً آخِ  ْت يدَ زِ  ْالتِ  ِف لِ ا

                                                           

 ( فْ )ـ(: )بالهعرفة(. 1)
ًُ: ]َفَزاُدكا َقْبَل آِخِرٌَا َياًء[. 2)  ( ساقط فْ )ـ( إلِ َقْكُل
(، أك )َذَكُؼ(، 3) ُْ (، بٛ تىػكيف؛  -ٚـ )فعل( –قمبت الٛـ ( كاف أصل )ذا(: )َذَٓ ُْ ألفًا، كحذفت العٓف شاّذًا. )َذَٓ

لبىائػػً، بالتحريػػؾ بػػدلٓل اٚىقػػٛب ألًفػػا، حػػذفت ٚهػػً اعتباًطػػػا، كقمبػػت عٓىػػً ألًفػػا؛ لتحركٍػػا كاىفتػػاح هػػا قبمٍػػػا. 
 ة ابف هالؾٖلفي ،عمِ شرح اٖشهكىْ ،حاشية الصباف ،، كالصباف(1/284)ج شرح الشافية اىظر: الرضْ،

 . (1/202)ج
  ( )أكؿ الباب(،  ساقط فْ )ط(.4)
 ٌػ(.643( ابف يعيش)ت5)
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 ادُ زَ تُ فَ ) :(3)دُ رِّ بَ الهُ  اؿَ قَ  .(2)(أكَلي اء)ا كدً دُ هْ هَ  (ءِ كَٚ )أُ  ْ:فِ كَ  .يِ رِ ب  كَ ْ هُ فِ  ْت اىَ كَ  ْالتِ  (1)َْ ٌِ  لْ بَ  ،ٓرِ غِ ْص مت  لِ 
ٍَ  لَ بْ قَ  يضِ كِ عْ الت   فُ لِ أَ  ٍَ فِ  ـُ غَ دْ تُ  (اءُ يَ لا)ك، افً لِ أَ  بُ مَ قْ تُ كَ  ،ةِ زَ هْ ال   (.ٓرِ غِ ْص الت   (اءُ يَ )ا ٓ

  ً ل   ،(6)اىَ ٌُ  اتِ بَ رَ عْ الهُ  ٓرِ غِ ْص ْ تَ فِ  ْت اىَ كَ  ْالتِ  ةَ ه  ض  ال ْؼ:أَ  ؛[(5)ر  د  الص   ة  ه  وا ض  ال  ز  أ  ف  ]: (4)ق و 
َٖ ٍَ ىْ كا هِ ُض ك  عَ كَ  ِ مَ عَ  كفَ كُ يَ  فْ أَ  ٓرِ دِ قْ ِ تَ مَ عَ  (اذَ )ك(، اتَ ) فْ هِ  اؿِ الذ  كَ  ،اءِ الي   ةَ ه  كا َض الُ زَ أَ  كْ أَ  ،يِ رِ ْ آخِ فِ  فَ لِ ا ا
َٖ  ِـّ الض   ؾِ رْ تَ  فْ كا هِ ُض ك  عَ كَ  ،اهَ ٌُ رَ دْ كا َص هُّ ُض يَ  ـْ لَ ) :اؿَ قَ  كْ لَ كَ  ،اتِ بَ رَ عْ الهُ  اسِ يَ قِ  ٓرد  ـْ لَ  (؛يِ رِ ْ آخِ فِ  َف لِ ا
 . ض ْء.شَ  ًِ تِ ارَ بَ ِ عِ مَ عَ 

  ً ل   (،اي  ذَ الم  ) ـِ َٚ  ِـّ َض  فْ ِ هِ كَ ا حَ هَ  دُّ رُ يَ كَ ) :ٓلَ قِ  .كيُ الُ ا قَ ذَ كَ ٌَ  [ف  ل  ا األ  ٍوا هىض  و  ع  و  (8)]: (7)ق و 
ٍِ سػْ ْ الػػت  فَ  اؿَ قَ  (.اي  تَ الم  )كَ    .ةٌ ي  غَ لُ  َْ ٌِ كَ  :(9)ػػػٓػػلِ ػػ

 : ً ل  ٌَ َض تَ قْ هُ  [اه  ٌ  ير  غ  ص  ت   ف  ع  بتصغير )تا(  اء  ى  غ  ت  س  ال  ل  و  ]ق و   رُ غ  َص  تُ َٚ  (10)ْ(تِ ) ف  أَ  ةِ م  العِ  يِ ذِ ِ 
ًُ اَ ا قَ هَ  كَ ٌُ كَ  -اًض يْ أَ  –   ./أ64/ؽ ػؾٍ ػالػِ هَ  ػػفِ ا ٚبْ فً َٛ خِ  (11)ػػػػاـٍ ػػػػشَ ٌِ  فُ ابْ  ل

  ً ل  يد   :اؿ  ق  ي   ف  أ   وز  ج   ي  ال  و  ]: (12)ق و   يُ ادُ رَ هُ كَ  (،اتَ )كَ (، اذَ لػِ) ٓرُ هِ الض   ([اآف  ي  )ا ه  ٌ  ر  آخ   ل  ب  ق   ز 
 . كـِ ٍُ فْ هَ بِ  يحُ رِ ْص الت  

اٌ  ر  آخ   ل  ب  وا ق  اد  ز  ف   ؛ر  ا ه  يه  ف  ] :ً  ل  و  ق  
  [.افً ل  أ  ا ٌ  ر  وا آخ  اد  ز  و   ,اءً ي   (13)

                                                           

 ( فْ )ـ(: )هع(.1)
 ( فْ )ؾ(: )ههدكد الياء(.2)
 (.1/288الشافية )ج شرح (، كالرضْ،2/290الهبرد، الهقتضب )ج (3)
َِٖلَف[.4) ُضكا هىٍا ا  ( ساقط فْ )ؾ( إلِ قكلً: ]َكَعك 
 .(390ص) كعة الشافيةهجه، شآٌف( اىظر: 5)
ٌَُىا، ساقط فْ )ـ(.6) َة الِتْ َكاَىْت ِفْ َتْصِغِٓر الُهْعَرَباِت  ه  ْدِر[؛ َأْؼ: الض  َة الص  ًُ: ]َفَأَزاُلكا َضه   ( َقْكُل
ْسِتَغَىاِء بتصغٓر )تا(7) ِٛ ًُ: ]َكِل َها[. ( ساقط فْ )ـ(، إلِ َقْكُل  َعْف َتْصِغِٓرٌِ
ىّ 8) ا؛ لهخالفتٍػا لسػائر اٖسػهاء؛ ٖىٍػا تقػع ( ىص الجاربردؼ: )...كا  هػا خكلػف بتحقٓػر الهبٍهػات تحقٓػر هػا سػكٌا

َِٖلَف فْ أخر؛ ٖف  ُضكا عىٍا ا ْدِر، َكَعك  َة الص  عمِ كل جىس، بخٛؼ ىحك: )رجل(، ك)فرس(؛ َفَأَزاُلكا َضه 
خر بحرؼ ٚـ السككف، ثػـ ٌذي اٖسهاء هبىية، كسككف أخر ٌك اٖصل فْ البىاء؛ فىاسب أف ٓؤتِ فْ أ

ػا لػػـ يضػػـ اٖكؿ لػػـ يهتىػع كقػػكع اليػػاء السػاكىة بعػػد الحػػرؼ اٖكؿ، ٚك يصػػغر )ذؼ(،  أتػكا باليػػاء ثاىيػػة؛ ٖف  له 
َها(. اىظػػر: شػػآٌف، هجهكعػػة  ْسػػِتَغَىاِء بتصػػغٓر )تػػاء( َعػػْف َتْصػػِغِٓرٌِ ِٛ ٛ  ٓمتػػبس بتصػػغٓر الهػػذكر، َكِل ك)ذي(؛ لػػئ

 .(384)صالشافية 
 (.3/17التسٍٓل )ج كتاب شرح فْ كالتكهٓل (، كأبك حياف، التذٓٓل1/195)ج التسٍٓل، شرح ابف هالؾ (9)
( قػػاؿ أبػػك حيػػاف: )...كتركػػكا تصػػغٓر )تػػْ(، ك)ذؼ(، ك)ذي(؛ اسػػتغىاء بتصػػغٓر )تػػا(، أك خكًفػػا هػػف اٚلتبػػاس 10)

 .(3/391)ج ٌهع الٍكاهع، بالهذكر(. السٓكطْ
 (.816المبٓب )ص ابف ٌشاـ، هغىْ( 11)
 .(391ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 12)
َها)( فْ )ـ(، ك)ط(: 13)  .(آِخِرٌِ
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 : ً ل  ٍ  ف   ير  غ  ص  الت   اء  ي   ل  ب  ا ق  ه   وف  يك  ل  ]ق و   ـِ سْ ِٛ لكَ  ،ةِ ارَ شَ ا٘ ـِ سْ ِٚ  ٓرُ هِ الض   [ادً اح  ا و  ه  ي
ٍَ فِ  ُض كَ العِ  ؼُ ذَ حْ يُ فَ  (؛فِ ْٓ َٓ تَ الم  )كَ  (،فِ ْٓ َٓ ذَ الم  )كَ  (،افِ يَ تَ الم  )كَ  (،افِ يَ ذَ الم  ) :ةِ يَ ىِ ثْ ْ الت  فِ  كؿُ قُ تَ كَ  .كؿِ ُص كْ الهَ   ،آ
  ْ.تِ أْ يَ ا سَ ه  هِ  ـُ مَ عْ ا تُ ٍَ ى  َِٖ  ؛اٍَ بِ  حُ ارِ الش   حِ رِّ َص يُ  ـْ لَ كَ 

  ً ل  َٖ كَ  .ِفَ خْ  َٓ ا َٚ هَ  فِ مُّ كَ الت   فَ هِ  يًِ فِ  [وااد  ز   ـ  ٍ  ى  إ  ف  ]: (1)ق و   إلِ (ٓفَ ذِ ال  )كا دُّ رَ ) :اؿَ قَ يُ  فْ أَ ِ لَ كْ ا
  .ض (.اتيَ تِ الم  )كا دُّ ا رَ هَ كَ  (كفِ الىُّ كَ  اكِ الكَ ػ)كا بِ عُ هَ جَ  ـ  ثُ  ،كارُ غ  َص فَ  ؛يِ دِ رَ فْ هُ 

  ً ل  ًِ  ف  أَ  كؿُ قُ ىْ الهَ كَ  [ااوً و   ف  ل  أل  اوً  ,ةً ه  ض   ة  ح  ت  وا الف  ل  د  ب  أ   ـ  ث  ]: (2)ق و   عِ هْ ْ جَ فِ  كؿُ قُ يَ  (3)سػِػٓػػَبػػَكيػْػ
َٖ  َأف  كَ  .اٌَ رِ سْ كَ بِ  (ٓفَ ِّٓ مذَ ال  )كَ  ،اءِ اليَ  ِـّ َض بِ  (كفَ ُّٓ ذَ الم  ) ؼ(:الذِ )  ،(4)ػافَ ٓػ  ك حَ بُ أَ  اؿَ قَ  .اٍَ اىِ حَ فتَ يَ  دَ رِّ بَ كالهُ  ،ػػَش فَ خْ ا
ًِ فَ  ؛ةِ يَ ىِ ثْ الت   فَ هِ  ؼِ َٛ الخِ  أُ شَ ىْ هَ  :يُ رُ ْٓ غَ كَ  ٍَ فِ  (افِ يَ ذَ الم  ) فُ لِ أَ  ْت فَ ذِ حُ  :كؿُ قُ يَ  سػِػٓػػَبػػَكيػْػ  فَ ْٓ ا بَ قً رْ فَ كَ  ،ايفً فِ خْ تَ  ؛آ
اء. ثـ أدغهت عٛهة الجهع عمِ الي (5)؛ لذلؾ،-أيًضا –حذفت فْ الجهع  :كؿُ قُ يَ فَ  ؛يِ رِ ْٓ غَ كَ  ،فِ كِّ هَ تَ الهُ 

ف حذفت فٍٓا ٚلتقاء الساكىٓف؛(6)كالهبرد كاٖخفش  ؛-اًض يْ أَ  – عِ هْ ْ الجَ فِ  فحذؼ عىدٌها (7)، يقٚك
ًٛ لِ دَ  ةُ حَ تَ ِ الفَ قَ بْ تَ كَ  ،ؾَ لِ ذَ لِ  ٌُ هَ ا كَ ٍَ ْٓ مَ  عَ ي َٖ )كَ  (،فَ ْٓ فَ طَ ْص الهُ ) :كَ حْ ىَ  ،كرِ ُص قْ ْ الهَ فِ  كَ ا   ـْ لَ ) :كاالُ قَ  (.فَ ْٓ مَ عَ ا
 كفَ دُ  ـِ كْ ْ الحُ فِ  (8) ػًسػِػٓػػَبػػَكيػْ  بِ ٌَ ذْ هَ لِ  قٌ افِ كَ هُ  حُ ارِ الش   ًُ الَ ا قَ هَ كَ  (،فِ ْٓ بَ ٌَ ذْ الهَ  دِ حَ َأب اعٌ هَ سَ  ِب رَ العَ  فِ عَ  دْ رِ َٓ 
  .لُ ه  َأتَ ُٓ فَ  .ًِ بِ بَ سَ 

  ً ل   (،فَ ْٓ َأكَ ) ،ايُ ىَ عْ هَ  ْفِ  كْ أَ  (،اهَ )كَ  (،فْ هَ ػ)كَ  ًِ عِ ْض كَ  ْفِ  َأْؼ: [؛ؼ  ر  الح  ب   ً  ب  مش  ا ل  ه  إ  (10)] :(9)ق و 
  (.ِتَ هَ )كَ 

                                                           

َِٖلَف َكاًكا[.1) ًة، ًكا ـ  َأْبَدُلكا الَفْتَحَة َضه  ًُ: ]ُث  ( ساقط فْ )ؾ(، ك)ـ(، إلِ َقْكُل
 .(392ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
 (.3/488تاب )جالك سٓبكيً، باب: )تحقٓر اٖسهاء الهٍهة(. (3)
 (.1/393الضرب )ج ارتشاؼ حياف، أبك (4)
 ؛ لذلؾ(، ساقط فْ )ـ(، ك)ط(.-أيًضا –( )حذفت فْ الجهع 5)
 (.1/288الشافية )ج شرح ، كالرضْ،2/290الهبرد، الهقتضب، (6)
ف حذفت فٍٓا ٚلتقاء الساكىٓف(؛ ساقط7)  فْ )ط(. ( )ثـ أدغهت عٛهة الجهع عمِ الياء. كاٖخفش كالهبرد يقٚك
 (.4/145سٓبكيً )ج كتاب السٓرافْ، شرح( 8)
 .(393ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 9)
ػػػْ ٚ 10) ػػػا القسػػػـ الثػػػاىْ: فكالضػػػهائر: فإىٍػػػا ٚ تصػػػغر؛ ٖف التصػػػغٓر كالصػػػفة، ٌك ( ىػػػص الجػػػاربردؼ: )...أه 

ًِ ِبػػالَحْرِؼ، كالحػػرؼ  ػػْب ػػا ِلمش  ٚ ٓكصػػف؛ فػػٛ تصػػغر، أك ٖىٍػػا تكصػػف. ك)هػػف(، ك)هػػا(، ك)أٓػػف(، ك)هتػػِ( ِإه 
ا، كحٓث استغىْ بتصغٓر الهكاف عف تصغٓري، ك)هىذ( لٛسػتغىاء بتصػغٓر )هػذ(  عمِ كجً ٚ يهكف تصغٌٓر
عف تصغٓري، كلـ يعكسكا؛ ٖىٍا بحذؼ الىكف، كالتصرؼ فٍٓا أدخل فػْ اٚسػهية هػف )هىػذ(. اىظػر: شػآٌف، 

 .(384)صهجهكعة الشافية 
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 : ً ل   .اهَ ٌِ كِ حْ ىَ كَ  (،اهَ )كَ  (،فْ هَ )ْ ا فِ هَ كَ  :ؼْ أَ  ؛[اٌ  ير  غ  ص  ت   ف  ك  ه   ي  ال   ًٍ ج  ى و  م  ا ع  ٍ  ى  أل    و  ]أ  ق و 

  ً ل  ٌِ ظَ  رُ ْٓ غَ  ًُ ٍُ جْ كَ  [ف  ك  ه   ي  ال   جًٍ ى و  م  ع  ]: (1)ق و  ْ   فِ  رَ كَ ا ذَ ػ هَ كَ سِ  (ِتَ هَ )كَ  (،فَ ْٓ )أَ ْ فِ  رٍ ا
  .ض .يًِ بِ شْ الت  

  ً ل   – رُ غ  َص  يُ ا َٚ ه  هِ  ([ع  ه  ) يٍ  ف   ر  غ  ص   ت  ال   يالت   ة  ب  ر  ع  اله   اء  ه  س  األ   /ب64/ؽ اه  أ  و  ]: (2)ق و 
َٖ  :اتِ ي  ىِ بْ الهَ  فَ هِ كَ  ،يِ ذِ ٌِ  فْ هِ  -اًض يْ أَ  ٌَ ىَ عْ هَ بِ  (ػ كَ سِ )كَ  (،رُ ْٓ غَ )كَ  ،ةُ رَ غ  َص الهُ  اءُ هَ سْ ا  (،ةُ حَ ارِ البَ )كَ  ،اا
َٖ ك  (،دٌ غَ )كَ  (،سِ هْ )أَ كَ  ،فْ الى  بِ  ةُ ص  تَ خُ الهُ  اءُ هَ سْ ا َٖ كَ  ِْ  كرِ ٍُ شُ  اءُ هَ سْ أَ كَ  ،اعً رْ شَ  ـُ ظ  عَ ا يُ ِ هَ مَ عَ  ةُ عَ اقِ الكَ  اءُ هَ سْ ا
َٖ كَ  (،ؼٍّ أَ )كَ  (،ضٍ عْ بَ )كَ  (،لٍّ كُ )كَ  (،رٍ فَ َص )كَ  (،ـِ ر  حَ الهُ ػَ)ك ةِ ىَ الس   ِ مَ عَ  ةِ رَ ثْ الكَ  كعُ هُ جُ كَ  ،ةُ ي  كِ حْ الهَ  اءُ هِ سْ ا
 ِ٘ ُٖ  اءُ هَ سْ أَ كَ  ،ؽِ َٛ طْ ا َٖ )كَ  (تِ بْ الس  ػ)كَ  كعِ بُ سْ ا َٖ  اءُ هَ سْ أَ كَ  (،دِ حَ ا   . اهَ ٌِ رِ ْٓ غَ كَ  (،اؾِ رَ تَ )كَ  (،اؾِ رَ دَ ػ)كَ  ،اؿِ عَ فْ ا

                                                           

ٍِْ َهَع[.( ساقط فْ )ـ(، إلِ 1) َْٖسَهاُء الُهْعَرَبُة الِتْ َٚ ُتَصغ ُر ِف ا ا ًُ: ]َكَأه   َقْكُل
 .(394ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
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ب   الباب الثاىي والعشروف: الى س 
(1) 

: ً ل   إلى ً  ت  ب  س  ى ى  م  ع   ؿ  د  ي  ل   ؛ة  د  د  ش  ه   اء  ي   ي  ر  آخ   ق  ح  م  اله   وب  س  ى  اله  ) :ف  ىّ  ص  اله   ق اؿ  (2)] ق و 
َٖ  لِ مَ العِ  فَ هِ  دٍ احِ كَ  لِّ كُ  إلِ (كِب سُ ىْ الهَ  يفِ رِ عْ تَ )ْ فِ  ارَ شّ أَ  ([اٍ  ى  ع   د  ر  ج  اله   (:ادِ الهَ )ا ه  أَ  .ةِ عَ بَ رْ ا  كَ ٍُ فَ  ؼُّ
 ف  َِٖ  ؛ـِ اٚسْ  رِ آخِ بِ  ةَ دَ د  شَ الهُ  اءَ اليَ  قُ حِ مْ ُٓ  ؼالذِ  كَ ٍُ فَ  (:لُ اعِ الفَ )ا ه  أَ كَ  .ةٌ دَ د  شَ هُ  اءٌ يَ  يِ رِ آخِ بِ  قُ حَ مْ الهُ  ـُ اٚسْ 
 ِ٘ (:كرِ الصُّ )ا ه  أَ كَ  .رٍ ك  َص تَ هُ  رُ ْٓ غَ  ًُ قُ حِ مْ ُٓ  فْ هَ  كفِ دُ بِ  اؽَ حَ لْ ا ٍَ  كَ ٍُ فَ  ؼُّ ِ٘  دَ عْ بَ  ـِ اٚسْ  فَ هِ  ةُ مَ اِص الحَ  ةُ ئَ ْٓ ال  .اؽِ حَ لْ ا
(:ائِ الغَ )ا ه  أَ كَ  ِ٘  لِ جْ َِٖ  ؼالذِ  كَ ٍُ فَ  ُّْ   .اٍَ ىْ عَ  دِ ر  جَ الهُ  إلِ ًِ تِ بَ سْ ِ ىِ مَ عَ  ؿ  دُ َٓ لِ  :ًِ لِ كْ قَ بِ  ًِ يْ لَ إِ  ارَ شَ أَ كَ  .اؽِ حَ لْ ا

: ً ل   ؼالذِ  صِ خْ الش   ةِ بَ سْ ىِ  :ؼْ أَ  ؛ًِ تِ بَ سْ ِ ىِ مَ عَ  اءُ اليَ  اؽُ حَ لْ إِ  :ؼْ أَ  ؛([ؿ  د  ي  ل  ) :ف  ىّ  ص  اله   ]ق اؿ   ق و 
 كْ أَ  (،ادً مَ بَ ) كْ أَ  (،ابً )أَ  دُ ر  جَ الهُ  افَ كَ  كاءٌ سَ  ،اءِ اليَ  فِ عَ  :ؼْ أَ  ؛اٍَ ىْ عَ  دِ ر  جَ الهُ  إلِ كبِ سُ ىْ الهَ بِ  فُ َص كْ ُٓ 
َٖ  بِ سَ حَ بِ  كبَ سُ ىْ مهَ لِ  د  ا حَ ذَ ٌَ  ف  أَ  ـْ مَ اعْ كَ  (.ةً اعَ ىَ ِص )  فٌ لِ أَ  اءِ اليَ  لَ بْ قَ  ٓدِ دِ شْ الت   فِ ا عَ ًض كَ عِ  ادُ زَ تُ  دْ قَ كَ  .بِ مَ غْ ا
ا ذَ ٌَ  رِ ْٓ ِ غَ مَ عَ  بُ سَ ىْ ُٓ  دْ قَ كَ  (،اضٍ قَ ) اؿِ كَ ىْ ِ هَ مَ عَ  (اـٍ شَ )كَ  (،فٍ هَ يَ ) إلِ ةِ بَ سْ ْ الىِّ فِ  (آـٍ شَ )كَ  (،افِ هَ يَ ػ)ك
  ُْء.جِ ا َٓ هَ كَ  (َتاِهرٍ )كَ  (،َبت اتٍ ) :كَ حْ ىَ  ،ًِ جْ الكَ 

: ً ل   ْالتِ  ةُ هَ مِ الكَ  كَ ٌُ كَ  ،كبُ سُ ىْ الهَ  كَ ٌُ كَ  ،يِ رِ آخِ بِ  قِ حَ مْ الهُ  ةِ بَ سْ ىِ  :ؼْ أَ  ؛([ً  ت  ب  س  ى  ل  ) :ف  ىّ  ص  اله   ]ق اؿ   ق و 
ٍَ فِ  َٖ  فَ ِ هِ لَ كْ أَ ا ذَ ٌَ كَ  ،ةُ دَ د  شَ الهُ  اءُ ا اليَ ٓ  ًُ تُ بَ سْ ىِ كَ  .(3)(ؿ  دُ َٓ ػ)لِ ل ٓرُ هِ كف َض كُ يَ فَ  ٓرُ هِ الض   رَ شُ ىْ  َٓ ٛ  ئَ لِ  ؛ؿِ ك  ا
  .ض. يِ رِ آخِ بِ  قِ حَ مْ الهُ  إلِ ٓفَ دَ ائِ عَ 

  ً ل  ِ٘  تِ َٓ هِّ ا سُ هَ ى  ا ِ كَ  .ةِ ي  حِ َٛ طِ اْٚص  :ؼْ أَ  ؛[ة  ب  س  الىّ   ف  ه   ض  ر  الغ  ]: (4)ق و   إلِِ ىَ عْ ْ الهَ فِ  (5)ةَ افَ َض ا
 ثُ دُ حْ يَ كَ  :كاالُ قَ  .ًِ ائِ آبَ بِ  ًُ فُ رِ عْ ا تَ هَ كَ  ؾَ لِ ذَ بِ  كبَ سُ ىْ الهَ  ؼُ رِ عْ تَ  ؾَ ى  َٖ  (؛ةً بَ سْ ىِ ) الصىاعة: َأكِ  ،ةِ دَ مْ البَ  كِ أَ  ةِ ٓمَ بِ القَ 
  :اتٍ ٓرَ ِٓ غْ تَ  ثُ َٛ ا ثَ ٍَ بِ 

                                                           

ك باب الىسبة(. الىسب: (1) فػٛف   هػف أف يقػكؿ:فبػدًٚ  فيً إٓجػاز بػالمفع، سهاي سٓبكيً: ) ٌذا باب ا٘ضافة، ٌك
 ،بغػدادؼ   بغػداد: :هثػل ،بٍا التغٓٓػرٓاٖسهاء عىد الىسب أٚ يصػ اٖصل فْك )فمسطٓىْ(.  هف فمسطٓف ىقكؿ:

رضػػػػكاف دمحم، التهٍٓػػػد فػػػػْ الىحػػػػك ك  ،(3/335سػػػػٓبكيً، الكتػػػاب )ج :. اىظػػػرٌْ ِىػػػػهَ يَ : يهػػػفك  ،ؼ  رِ ْصػػػػهِ  هصػػػر:ك 
 (.611كالصرؼ )ص

: ]الغرض هف الىسبة...[. 2) ًِ  ( ساقط فْ )ـ(، إلِ َقْكِل
ِف: )لَِٓ 3) ([.( هف َقْكِؿ الُهَصىِّ  ُدؿ 
( ىػػص الجػػاربردؼ: الغػػرض هػػف الىسػػبة أف ٓجعػػل الهىسػػكب هػػف آؿ الهىسػػكب إليػػً. اىظػػر: شػػآٌف، هجهكعػػة 4)

 .(395الشافية )ص
: ]الغرض هف الىسبة...[. فْ )ط(:  (5) ًِ َضػاَعةِ )ساقط فْ )ـ(، إلِ َقْكِل ِ٘ . اىظػر: شػآٌف، هجهكعػة الشػافية (ا

 .(395)ص
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،ظِ فْ لَ  :ؿ  و  األ   ًِ ابِ رَ عْ إِ  لُ قْ ىَ كَ  ،اٍَ مَ بْ ا قَ هَ  رُ سْ كَ كَ  ،ًِ يْ لَ إِ  كِب سُ ىْ الهَ  ـِ اٚسْ  رَ آخِ  ةٍ دَ د  شَ هُ  اءٍ يَ  اؽُ حَ لْ إِ  كَ ٌُ كَ  ْ 
  .اٍَ ْٓ لَ إِ 

،كِ ىَ عْ هَ  :ياى  الث  و   ًُ  كَ ٌُ كَ  ؼ    .ًُ لَ  فْ كُ يَ  ـْ ا لَ هَ ا لِ هً اسْ  صٓركرُت

،هِ كْ حُ  :ث  ال  الث  و   ٌِ الظ  كَ  ،رِ هَ ْض مهُ لِ  ًِ عِ فْ ْ رَ فِ  ةِ ق  تَ شْ الهُ  ةِ فَ الصِّ  ةَ مَ اهَ عَ هُ  ًُ تُ مَ اهَ عَ هُ  كَ ٌُ كَ  ْ    .ادٍ رَ اطِّ بِ  رِ ا

  ً ل   عُ فْ لَ  ًُ لُ اكَ ىَ تَ َٓ  :ةِ عِ ىْ الص  كَ  ،ةِ دَ مْ البَ  فَ هِ  ل  كُ  [ة  ع  ى  الص   و  أ   ة  د  م  الب   ؾ  م  ت   ل  ٌ  أ   ف  ه   و  ]أ  : (1)ق و 
 رٌ طَ خَ كَ  ،ؼٌ رَ شَ  ًُ لَ  فْ ه  هِ  لُ قِ عْ يَ  فْ هَ  إلِ اؼُ َض ا يُ هَ ى  إِ  كَ ٌُ كَ  (،آؿ) عَ فْ لَ  ًِ يَ لَ إِ  اؼَ َض أَ ا هَ  ًُ ى  كِ لَ  ،ًِ يْ لَ إِ  كبِ سُ ىْ الهَ 
ًِ  فِ َٛ خُ دْ َٓ  ـْ لَ  ِ٘  إلِ كفُ كُ يَ  دْ قَ  كبَ سُ ىْ الهَ  ف  أَ  :ٓلُ ِص فْ الت  كَ  .اهَ ٌِ رِ كْ ذِ لِ  ؛ي (،فِ ىَ حَ ػ)كَ  فٌ ٓ  عَ هُ  افِ سَ ىْ عمـ ا  ةٌ ٓمَ بِ قَ  كْ أَ  ٍّْ
(،فِ قَ ثَ ػ)كَ  (كفِ كُ ػ)ك دٌ مَ بَ  كْ أَ  ٍّْ (،جِ كَ عْ ػ)أَ ا كَ ٌَ رُ ْٓ غَ  كْ أَ  ٍّْ  فٍ ىْ ِص  إلِ كفُ كُ يَ  دْ قَ كَ أ/ 65/ؽ .سٍ رَ فَ  ـُ مَ عَ  جُ كَ عْ أَ كَ  ٍّْ
(،كهِ رُ ػ)كَ  (،كسِ جُ هَ )كَ  ٍّْ ءٍ شَ  إلِ كفُ كُ يَ  دْ قَ كَ  ٍّْ (،تِّ بِ ػ)كَ  ًُ لَ  ادُ رَ ُٓ  ْْ (،اجِ عَ )كَ  ٍّْ ءٍ شَ  كْ أَ  ٍّْ  ،اطٌ بَ تِ رْ اِ  ًُ ىَ ْٓ بَ كَ  ًُ ىَ ْٓ بَ  ْْ
(،كِ بَ ػ)أَ كَ  ٌة،سَ بَ َٛ هُ كَ  (،كِ خَ )أَ كَ  ؼٍّ (،هِ غَ مْ بَ )كَ  ؼٍّ (.اكِ رَ فْ َص )كَ  ٍّْ   ؼٍّ

  ً ل   كَ ٌُ ػ)بِ  ةِ فَ الصِّ  لُ هْ حَ  كزُ جُ َٓ  ًُ ى  أَ  ةِ ٍَ جِ  فْ هِ  ةِ فَ الصِّ  ةِ دَ ائِ فَ  لُ ثْ هَ  ،ةِ بَ سْ الىِّ  ةُ دَ ائِ فَ  :ؼْ أَ  ؛[اٍ  ت  د  ائ  ف  و  ]: (2)ق و 
 لُ هْ حَ  كزُ جُ ا َٓ ذَ كَ فَ  (؛كَ ٌُ  كَ ٌُ ػ)بِ  ًِ يْ مَ عَ  كؿٌ هُ حْ هَ كَ  (،دٍ يْ زَ ػ)ِ ل ةٌ فَ ِص  (بٌ ارِ َض ػ)فَ  (؛بٌ ارِ َض  دٌ يْ زَ ) :اىَ لِ كْ قَ  لُ ثْ هِ  (.كَ ٌُ 
(،كِ مَ عَ  دٌ يْ زَ ) :اىَ لِ كْ قَ  لُ ثْ هِ  (،كَ ٌُ  كَ ٌُ ػ)بِ  كبِ سُ ىْ الهَ  (،كِّ هَ ) كْ أَ  ؼ  (ىِ دَ هَ ) كْ أَ  ْ  كب سُ ىْ فعل الهَ  ؾَ لِ ذَ  رِ ْٓ غَ  إلِ ْ 
(،مِ عَ ) ًِ يْ لَ إِ  كبُ سُ ىْ الهَ كَ  ّؼ(،كِ مَ عَ )  ؼالذِ  كبِ سُ ىْ الهَ  كؼُ ُص كْ هَ  كَ ٌُ  لْ بَ  ،ًِ يْ لَ إِ  كبٍ سُ ىْ  هَ َٚ كَ  ،كبٍ سُ ىْ هَ بِ  َس يْ لَ  (دٌ يْ زَ )كَ  ّْ
(،كِ مَ عَ ) كَ ٌُ    .ض .كبِ سُ ىْ الهَ بِ  كؼٌ ُص كْ هَ  :ؼْ أَ  ؛اازً جَ هَ  كبٌ سُ ىْ هَ  ًُ ى  َأبِ  (:دٍ يْ زَ )ِ مَ عَ  قُ مَ طْ يُ  دْ قَ كَ  ؼ 

 : ً ل  ْ   فِ  يحِ ِض كْ الت  كَ  ،اِت رَ كِ ْ الى  فِ  يصِ ِص خْ الت   فَ هِ  :ؼْ أَ  [؛ة  ف  الصّ   ة  د  ائ  ا ف  ٍ  ت  د  ائ  ف  و  ]ق و 
(،كفِ الكُ  ادً يْ زَ )كَ  (،ايًّ كفِ  كُ ًٛ جُ رَ  تُ ْٓ أَ رَ ) :كَ حْ ىَ  ،ِؼ ارِ عَ الهَ   ،اهَ ٌِ رِ ْٓ غَ كَ ، ٓرِ قِ حْ الت  كَ  ،يـِ ظِ عْ مت  لِ  ْتِ أْ يَ  دْ قَ كَ  ْ 
  (.ةِ فَ الصِّ ػ)كَ 

  ً ل  ِ٘  ةِ لَ زِ ىْ هَ ا بِ ٍَ ى  َِٖ  ؛رِ ٔخِ باِ  ةُ هَ َٛ العَ  :ؼْ أَ  ؛[ت  ق  ح  ل  أ  ا ه  ى  ا   و  ]: (3)ق و   ؛كُض رُ العَ  ثُ ْٓ حَ  فْ هِ  ابِ رَ عْ ا
ٌُ ٍَ تُ ادَ يَ زِ  عَ ِض كُ فَ    .ـِ مِّ كَ تَ الهُ  اءِ يَ بِ  اُس بَ تِ اٚلْ  كَ ٌُ كَ  عِ اىِ الهَ  كدِ جُ كُ لِ  ؛ٓرِ غِ ْص ْ التّ فِ  فَ كلِ ا خُ هَ ى  إِ  رُ أخَ  كَ ا 

 : ً ل   :اه  ٌ  د  ح  أ   :اف  ر  آخ   اف  ٍ  ج  و   ؾَ لِ ذَ لِ  رَ كِ ذُ  [ـ  مّ  ك  ت  اله   اء  ي  ب   س  ب  ت  م   ي  ال  ئ  ل   ؛ةً د  د  ش  ه   ت  اى  ا ك  ه  ى  ا   و  ]ق و 
ِ٘  لُ هِ تَ حْ يَ كَ  تُ بُ ثْ َٓ  دِ ٓدِ شْ الت  ا بِ ٍَ ى  إِ   دَ ىْ عِ  ْت بُ ثْ َٓ  ـْ لَ كَ  .اٍَ مَ بْ ا قَ هَ  ؾَ ر  حَ ا تَ ذَ إِ  ًُ مْ هِ تَ حْ تَ  ـْ لَ  ةً دَ احِ كَ  ْت اىَ كَ  كْ لَ كَ  .ابُ رَ عْ ا
  .يفِ كِ ىْ الت   اؽِ حَ لْ إ

                                                           

 .(396ص) يةهجهكعة الشاف، شآٌف( اىظر: 1)
َفِة[. 2) ا َفاِئَدُة الصِّ ٍَ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]َكَفاِئَدُت
 .(397ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 3)
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ءٍ شَ  ةُ افَ َض إِ  :ة  ب  س  الىّ   ف  إِ  :ياى  الث   ٍء.شَ  إلِ ْْ ٍء إلِشَ  ُـّ َض  :ة  ي  ى  ث  الت  و   ْْ ْ ا فِ بَ ارَ قَ ا تَ ه  مَ فَ  ٍء.ْْ شَ  ْْ
  .ةِ ادَ يَ الزِّ  ةِ ي  هِّ ْ كِ ا فِ هَ ٍُ ىَ ْٓ بَ  ؼَ كِّ ِ سُ ىَ عْ الهَ 

 : ً ل  ([؛س  ر  ك  ) :و  ح  ى   ج  ر  خ  ي  ل  ]ق و   فَ هِ  دِ ر  جَ ِ الهُ مَ عَ  ؿُّ دُ  َٓ َٚ  فْ كِ لَ (1)،ةٌ دَ د  شَ هُ  اءٌ يَ  يِ رِ ْ آخِ فِ  يدَ زِ  ًُ ى  َِٖ  يٍّ
ا هً اسْ  َس يْ لَ  ْ  سِ رْ الكُ  ف  إِ فَ  ؛اءِ اليَ  فِ ا عَ دً ر  جَ هُ  ًُ لَ  َس يْ لَ كَ  (،كَ ٌُ  كَ ٌُ ) ثٌ ْٓ حَ  فْ ِ هِ ىً عْ هَ لِ  كعٌ ُض كْ هَ  كَ ٌُ  ذْ إِ  ؛اءِ اليَ 
ٍء؛شَ لِ    .ًِ يْ لَ إِ ا كبً سُ ىْ هَ  كفَ كُ ِ يَ ت  حِ  ْْ

 : ً ل   يُ رُ ْٓ غَ  -اًض يْ أَ  – َض رَ تَ اعْ كَ  - هللاُ  ًُ هَ حِ رَ  - (2)يفُ رِ الش   كَ ٌُ  [يف  ح  ار  الش   ض  ع  ب   ض  ر  ت  اع  و  ]ق و 
ٌء،شَ  يِ رِ آخِ بِ  قٍ حَ مْ هُ  رَ ْٓ غَ  كفُ كُ يَ  دْ قَ  كبَ سُ ىْ الهَ  ف  أَ بِ   كفُ كُ تَ  دْ قَ  يًِ فِ  اءَ اليَ  ف  أَ بِ كَ  (،اجك  عَ )ك (،اتت  بَ ) :ؾَ لِ كْ قَ كَ  ْْ
ًّٚ دَ  كفُ كُ يَ  دْ قَ  ًُ ى  أَ بِ كَ  (،افٍ هَ يَ  لٌ جُ رَ ) :ؾَ لِ كْ قَ كَ  ،ةً فَ ف  خَ هُ   دِ ر  جَ الهُ  إلِ َٚ  ،اءِ ِ اليَ مَ عَ  لِ هِ تَ شْ الهُ  إلِ ًِ تِ بَ سْ ِ ىِ مَ  عَ ا
(عِ افِ شَ ) :ؾَ لِ كْ قَ ا كَ ٍَ ىْ عَ  (عِ افِ الش  ) إلِ ةِ بَ سْ ْ الىِّ فِ  ْ   يِف رِ عْ ِ تَ مَ عَ  ب/65/ؽ لٌ هِ تَ شْ هٌ  يفَ رِ عْ الت   ف  َأبِ كَ  ،ِّْ
ءِ الش   ٌُ هَ ى  ا ِ كَ  .كبٍ سٌ ىْ هَ بِ  ةِ يقَ قِ ْ الحَ فِ  َس يْ لَ ( اجك  عَ )كَ  (،اتت  بَ ) :لَ ثْ هِ  ف  أَ بِ  :ٓبُ جِ أُ كَ  ؟ًِ سِ فْ ىَ  ْْ  ،ايُ رَ جْ هَ  ارٍ جَ  كَ ا 
(ىِ هَ )يَ  ًُ مُ ْص أَ  (افٍ هَ يَ ) :لَ ثْ هِ  ف  أَ بِ كَ  .ابِ البَ  رَ آخِ  ْتِ َأيَ ا سَ هَ كَ   َض كِّ عُ كَ  ،ايفً فِ خْ تَ  ؛فِ ْٓ اءَ ػ اليَ دَ حْ إِ  ْت فَ ذِ حُ فَ  ْ 
َٖ ٍَ ىْ هِ  (عِ افِ الش  ) إلِ كبَ سُ ىْ الهَ  ف  أَ بِ كَ  ،-اًض يْ أَ  – ْتِ أْ يَ سَ كَ  .فُ لِ ا ا  ةِ قَ حَ مْ الهُ  اءِ اليَ  فِ عَ  دٍ ر  جَ هُ  إلِ كبٌ سُ ىْ هَ   ِّْ
(،سِ رْ كُ ) إلِ بَ سِ ىُ  كْ ا لَ هَ كَ  ،كِب سُ ىْ الهَ  ؾَ لِ ذَ  رَ آخِ   .ةٌ ي  كِ غَ لُ  يفِ رِ عْ ْ الت  فِ  ةَ عَ اقِ الكَ  ةَ بَ سْ الىِّ  ف  أَ بِ كَ  ِي.كِ حْ ىَ كَ  ٍّْ
  .ةٌ ي  حِ َٛ طِ اْص  كبُ سُ ىْ ا الهَ ٍَ ىْ هِ  ق  تَ شْ الهُ  ةَ بَ سْ الىِّ كَ 

 : ً ل   فْ هِ  (ادَ دَ غْ بَ ) ف  َِٖ  :ؼْ أَ  [؛ً  ي  ل  إ   وب  س  ى  اله   و  ٌ   وب  س  ى  اله   وف  ك  ي   ف  أ   يض  ت  ق  ي   ؿ  و  األ  ]ق و 
(ادِ دَ غْ بَ ) :ؾَ لِ كْ قَ   عَ هَ  (اكبً سُ ىْ هَ ) يفِ رِ عْ ِ الت  َض تَ قْ ِ هُ مَ عَ  كفُ كُ تَ فَ  ؛ةٌ دَ د  شَ هُ  اءٌ يَ  يِ رِ آخِ بِ  قٌ حَ مْ هُ  ًُ ى  أَ  ًِ يْ مَ عَ  ؽُ دُ ْص يَ  ؼ 
 فِ عَ  جَ رَ خَ  ًُ ى  كِ لَ  ،رَ كِ ا ذُ هَ  ًِ يْ مَ عَ  ؽَ دَ َص  فْ ا ِ كَ  ،كرَ كُ ذْ الهَ  عَ فْ الم   ف  أَ  ًِ ابِ كَ جَ  لُ اِص حَ كَ  .ًِ يْ لَ إِ  كبُ سُ ىْ الهَ  ًُ ى  أَ 
ءُ الش   ذِ إِ  ؛اءِ اليَ  فِ عَ  دِ ر  جَ الهُ  إلِ ًِ تِ بَ سْ ِ ىِ مَ عَ  ؿُّ دُ  َٓ َٚ  ًُ ى  َِٖ  ؛ًِ اهِ هَ تَ بِ  يفِ رِ عْ الت    .ًِ سِ فْ ىَ  إلِ (3)ًُ بُ سِ ىْ  َٓ َٚ  ْْ
ٌِ ِ ظَ مَ عَ  اءً ىَ بَ  ابُ كَ الجَ كَ  اؿُ ؤَ السُّ كَ    .ًِ هِ َٛ ْ كَ فِ  ًُ يقُ قِ حْ تَ  ْتِ أْ يَ كَ  ،عِ فْ الم   رِ ا

    ً ل   قُ حَ مْ الهُ  كَ ٌُ  كبَ سُ ىْ الهَ  ف  َِٖ  ؛رِ خَ ِ أمَ ا عَ هَ ٌِ دِ حَ أَ  ؽِ دْ ِص لِ  ؛[ً  ي  ل  إ   وب  س  ى  اله   و  ٌ  ]: (4)ق و 
 .رِ أخَ  رَ ْٓ ا غَ هَ ٌُ دُ حَ أَ  كفُ كُ يَ فَ  ؛ًِ يْ لَ إِ  كبُ سُ ىْ الهَ  كَ ٌُ  اءٌ يَ  يِ رِ آخِ بِ  قُ حَ مْ الهُ كَ  .اءٌ يَ  يِ رِ آخِ بِ 

                                                           

ٌُػ1) ٌَُك َهْكُضكٌع ِلَهْعًىػِ ِهػْف َحْٓػٌث ) ِد ِهَف الَياِء؛ ِإْذ  َك ( ساقط فْ )ؾ(: قكؿ ابف جهاعة: َلِكْف َٚ َُٓدؿُّ َعَمِ الُهَجر 
.ٌَُك(، كَ  ًِ ٍء؛ ِحت ِ َيُككَف َهْىُسكًبا ِإَلْي ْْ ْ  َلْيَس اْسًها ِلَش ًدا َعِف الَياِء؛ َفِإف  الُكْرِس ًُ ُهَجر   َلْيَس َل

 (.1/394ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (2)
ًِ َىَسػػًبا( ِهػػْف َبػػابِ 3) ًُ إَلػػِ َأِبيػػ . ( َىَسػػَب الّشػػاعُر بػػالهرأة )َْٓىِسػػُب( بالكسػػر )َىسػػٓبًا(. ك)َىَسػػْبُت ًِ ًُ إَلْيػػ : )َطَمػػَب(: َعَزْكتُػػ

رؼ)ت  .(2/602الفٓكهْ، الهصباح الهىٓر )جك ، 1/224الصحاح، ٌػ(،393الجٌك
 ( ساقط إلِ قكلً: ]َكَعِف الث اِىْ[.4)
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 : ً ل   ؾَ لِ ذِ كَ  افَ ا كَ ذَ ا  كَ  .دٌ احِ كَ  اءِ اليَ  فِ عَ  دَ ر  جَ الهُ كَ  ،اءُ اليَ  يِ رِ آخِ بِ  قَ حَ مْ الهُ  ف  َِٖ  :ؼْ أَ  [؛د  اح  ا و  ه  ٍ  ى  أل   ]ق و 
ءَ الش   ف  َِٖ  ؛اءِ اليَ  فِ عَ  دِ ر  جَ ِ الهُ مَ عَ  ؿُّ دُ  َٓ َٚ  اءُ اليَ  يِ رِ آخِ بِ  قَ حِ لُ  ؼذِ ال  فَ    .ًِ سِ فْ ِ ىَ مَ عَ  ؿُّ دُ  َٓ َٚ  ْْ

  ً ل   ،اٍَ ىْ عَ  دِ ر  جَ الهُ  إلِ ًِ تِ بَ سْ ىِ  ِمَ عَ  ؿ  دُ َٓ لِ ) :ًِ لِ كْ قَ بِ  كبِ سُ ىْ الهَ  يفَ رِ عْ تَ  دَ ٓ  قَ  ًُ ى  َِٖ  ؛[رى اآلخ  م  ع  ]: (1)ق و 
  .ًِ يْ لَ إِ  كبِ سُ ىْ ِ الهَ مَ عَ  دُ ْٓ ا القّ ذَ ٌَ  ؽُ دُ ْص  يَ َٚ كَ 

  ً ل   .ادِ رَ الهُ  كرِ ٍُ ظُ لِ  لَ هَ تَ احْ  حٌ هُ اسَ تَ  يًِ فِ  يفَ رِ عْ الت   ف  أَ  ًُ ىْ عَ  ابِ كَ الجَ  لُ اِص حَ  [ياى  الث   ف  ع  و  ]: (2)ق و 
ِ٘ بِ  لُ اِص الحَ  بُ ك  رَ الهُ  كَ ٌُ  كبَ سُ ىْ الهَ  ف  أَ  ةُ يقَ قِ الحَ كَ   فُ َص كْ  ُٓ َٚ كِ  ،ًُ اتُ ذَ  ثُ ْٓ حَ  فْ هِ  يِ رِ آخِ بِ  قُ حَ مْ  الهُ َٚ  اؽِ حَ لْ ا
َٖ مَ عَ  ادَ فَ تَ سْ الهُ  ف  َِٖ  ؛اقً حَ مْ هُ  ًُ ىَ كْ كَ   كبَ سُ ىْ الهَ  ف  أَ  ْ:اىِ ِ الث  مَ عَ كَ  .دٌ احِ كَ  ًِ يْ لَ إِ  كبَ سَ ىْ الهَ كَ  ،كبَ سُ ىْ الهَ  ف  أَ  ؿِ ك  ِ ا
(،ادِ دَ غْ بَ ) فْ هِ  أ/66/ؽ (ادَ دَ غَ بَ ػ)كَ  اءِ اليَ  بِ احِ َص  إلِ قُ حَ مْ الهُ  كَ ٌُ  ٍِ فِ  ؾَ لِ ذَ كَ  َس يْ لَ كَ  ؼٍّ   .اهَ ٓ

  ً ل   ـَ ٌ  كَ تَ  ًُ ى  أَ ِ مَ عَ  ؿُّ دُ َٓ  ْاىِ الث   ًُ اَض رَ تِ اعْ  ف  أَ  ـْ مَ اعْ كَ  [(5)ياى  الث   ً  اض  ر  ت  اع   ف  أ   ـ  م  اع   ـ  ث  (4)]: (3)ق و 
 بُ ك  رَ الهُ  كعُ هُ جْ الهَ  ادُ رَ الهُ  لِ بَ  ،ؾَ لِ ذَ كَ  َس يْ لَ  ًُ ى  كِ لَ  ،اءِ اليَ  فِ عَ  (6)دِ ر  جَ الهُ  ُس فْ ىَ  اءُ اليَ  يِ رِ آخِ بِ  قِ حَ مْ الهُ بِ  ادَ رَ الهُ  ف  أَ 
 .حُ ارِ الش   يُ رَ كَ ا ذَ هِ كَ  ةِ دَ د  شَ الهُ  ءِ اِ اليَ  فَ هِ كَ  ،اءِ اليَ  فِ عَ  دِ ر  جَ الهُ  فَ هِ 

 : ً ل  ِ٘  [اء  الي   و  أ   اؽ  ح  ل  اإل   ؿ  د  ي  ل  ]ق و  .ازِ جَ ا هَ هَ ٍِ ْٓ لَ إِ  ادُ ىَ سْ ا ٌُ هَ ى  إِ  ةِ يقَ قِ ْ الحَ فِ  اؿُّ الد  كَ  ؼ   بُ ك  رَ الهُ  كَ ا 
 كؿِ لُ دْ هَ  ةِ بَ سْ ِ ىِ مَ عَ  :ٓرُ دِ قْ الت  كَ  .اٍؼ َض هُ  ؼُ ذْ حَ  (،دِ ر  جَ الهُ  إلِ قِ حَ مْ الهُ  ةِ بَ سْ ِ ىِ مَ عَ ) :ًِ لِ كْ قَ  ْفِ كَ  .كرُ كُ ذْ الهَ 
 .لْ ه  َأتَ ُٓ مْ فَ  .دِ ر  جَ الهُ  كؿِ لُ دْ هَ  إلِ قِ ابِ ِ الس  ىَ عْ الهَ بِ  :ؼْ أَ  ؛قِ حَ مْ الهُ 

                                                           

( ىص الجاربردؼ: اٖكؿ: أف يقضْ أف يككف الهىسكب ٌك الهىسكب إليً. كالثاىْ: أف الػذؼ ألحػق آخػري يػاء 1)
ً إلػػِ الهجػػرد عىٍػػا؛ ٖىٍهػػا كاحػػد. كجػػكاب اٖكؿ أىػػً الهجػػرد عػػف اليػػاء، فػػإذا لػػـ هشػػددة ٚ ٓػػدؿ عمػػِ ىسػػبت

يصػػدؽ هػػا ذكػػر فػػْ تعريػػف أحػػدٌها عمػػِ أخػػر فكٓػػف يكػػكف أحػػدٌها ٌػػك أخػػر؟ اىظػػر: شػػآٌف، هجهكعػػة 
 .(398الشافية )ص

هشػػػددة الهركػػػب هػػػف  ( ىػػػص الجػػػاربردؼ: َكَعػػػِف الث ػػػاِىْ أىػػػً هػػػف الظػػػاٌر البػػػٓف. أف الهػػػراد بػػػالهمحق آخػػػري يػػػاء2)
الهىسػػكب إليػػً، كهػػف اليػػاء الهشػػددة. كالهجػػرد عػػف اليػػاء الهشػػددة ٌػػك الهىسػػكب إليػػً فقػػط؛ فظٍػػر أىٍهػػا ليسػػا 

 .399صالهرجع السابق، كاحًدا. 
ـ أف الضػػهٓر فػػْ قكلػػً: )لٓػػدؿ عائػػد عمػػِ 3) ًُ الث ػػاِىْ ٓػػدؿُّ عمػػِ أىػػً تػػٌك ـْ َأف  اْعِتَراَضػػ ـ  اْعَمػػ ( ىػػص الجػػاربردؼ: ثُػػ

ف قػػرغ ا لهمحػق لكىػػً لػػيس كػػذلؾ، بػػل ٌػػك عائػػد إلػػِ ا٘لحػػاؽ الػػذؼ يفٍػػـ هػػف قكلػػً: الهمحػػق إف قػػرغ باليػػاء، كا 
ْلَحاُؽ َأِك الَياُء الهشددة عمػِ ىسػبة الهمحػق إلػِ الهجػرد عػف  ِ٘ بالتاء  فٍك عائد إلِ الياء الهشددة؛ أؼ: ِلَُٓدؿ  ا

 .(399الياء. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص
ْلَحاُؽ َأِك الَياُء[. ( ساق4) ِ٘  ط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]ِلَُٓدؿ  ا
 .(399ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 5)
(، كعهػػر، أحهػػد هختػػار، 54/ 1(، كالجػػاحع، الحٓػػكاف )379/ 2التككٓػػد بػػػ)ىفس( اىظػػر: سػػٓبكيً، الكتػػاب ) (6)

 (764/ 1) المغكؼ  الصكاب هعجـ
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  ً ل  ِ٘  إلِ دٌ ائِ عَ  (ؿ  دُ َٓ لِ )ْ فِ  ٓرَ هْ الض   ف  إِ  :اىَ مْ قُ  فْ إ ْىِ عْ يَ  [ي  ر  آخ   إلى اب  و  الص  و  (2)]: (1)ق و   كِ أَ  اؽِ حَ لْ ا
 ًُ ىْ هِ  ادِ رَ ِ الهُ ىَ عْ الهَ بِ  اءُ اليَ  يِ رِ آخِ بِ  قِ حَ مْ الهُ  إلِا دً ائِ عَ  كفَ كُ يَ  فْ أَ  كزُ جُ َٓ  لْ بَ  ًِ يْ لَ إِ  ةَ اجَ  حَ َٚ  ًُ ى  كِ لَ  ةِ دَ د  شَ الهُ  اءِ اليَ 
 ،ةِ دَ د  شَ الهُ  اءِ اليَ  فَ هِ كَ  ،اءِ اليَ  فِ عَ  دِ ر  جَ الهُ  فَ هِ  بُ ك  رَ الهُ  كعُ هُ جْ الهَ  كَ ٌُ  اءُ اليَ  يِ رِ آخِ بِ  قِ حَ مْ الهُ بِ  ادَ رَ الهُ  ف  أَ  فْ ا هِ ىَ ٌُ 
 اءُ اليَ  يِ رِ خِ آبِ  قِ حَ مْ الهُ بِ  ادَ رَ الهُ  ف  أَ  ـَ ٌ  كَ تَ  ًُ ى  أَ  فْ هِ  حُ ارِ الش   يُ رَ كَ ذَ  ؼِ الذِ ىَ عْ الهَ  بِ َٚ  ،اءِ اليَ  فِ عَ  (3)دِ ر  جَ الهُ  سِ فْ  ىَ َٚ 
 ؛يِ رِ آخِ  إلِ :كؿَ قُ ىَ  فْ أَ  ابُ كَ الص  كَ : لُ اِض الفَ  حُ ارِ الش   اؿَ ا قَ هَ ى  ا ِ كَ  .ًِ بِ بَ سَ بِ  َض رَ تَ اعْ فَ  ،اءِ اليَ  فِ عَ  دِ ر  جَ الهُ  ُس فْ ىَ 
ٌُ ٍَ ىْ عَ  دِ ر  جَ الهُ  إلِ ًُ تُ بَ سْ ىِ  َْ ٌِ  ةِ يقَ قِ بالحَ  اؿ  الد   ف  َِٖ  ِ٘ َٚ  كعُ هُ جْ الهَ  كَ ا  ِ ىَ عْ هِ  ف  إِ فَ  ،ةُ دَ د  شَ الهُ  اءُ  اليَ َٚ كَ  ،اؽُ حَ لْ  ا
(ادِ دَ غْ بَ ) :ؾَ لِ كْ قَ  ءُ الش   ؼ  ِ مَ عَ  ةِ يقَ قِ الحَ بِ  اؿُّ الد  فَ  ؛كعُ هُ جْ ِ الهَ ىَ عْ ِ هَ ىَ عْ ا الهَ ذَ ٌَ كَ  ،(ادَ دَ غْ بَ ) إلِ كبُ سُ ىْ الهَ  ْْ

ِ٘ َٚ  كعُ هُ جْ الهَ  كَ ٌُ  ادِ رَ الهُ    .يُ رَ كَ ا ذَ هَ  ابَ كَ الص   ف  إِ فَ  ةُ دَ د  شَ الهُ  اءُ  اليَ َٚ كَ  ،اؽُ حَ لْ  ا

  ً ل  ِ٘  كرِ ٍُ ْ ظُ فِ  [اٍ  ي  م  ع   ار  ص  ا ف  ٍ  م  ب  ا ق  ى ه  م  ع   ً  اب  ر  ع  إ   اف  ك  و  ]: (4)ق و  ٍَ فِ  ابِ رَ عْ ا ِ مَ عَ  ةٌ لَ َٚ دَ  (5)آ
ِ٘  فَ ا هِ ٍَ لَ  عَ ِض كْ  هَ ا َٚ ٍَ ى  أَ   لِّ حَ ْ هَ فِ  ـٌ ا اسْ ٍَ ى  أَ  إلِكا بُ ٌَ ذَ  ـْ ٍُ ى  إِ فَ  ؛ٓفَ ِّٓ كفِ مكُ ا لِ فً َٛ خِ  يحُ حِ الص   كَ ٌُ كَ  ،ابِ رَ عْ ا
َٖ  ةِ افِ َض إِ بِ  رٍّ جَ  ـ   ْ  هِ يْ الت   تُ ْٓ أَ رَ ) :كَ حْ ىَ  ،بِ رَ العَ  فِ عَ  اءَ ا جَ هَ كا بِ جُّ تَ احْ كَ  .اٍَ ْٓ لَ إِ  ؿِ ك  ا (،دِ عَ  ت ي  ( ـٍ يْ تَ ) رّ  ج  ب   ؼٍّ
ًِ فِ  ةَ ج   حُ َٚ كَ ) :ُّْ مِ كِص الهُ  اؿَ قَ  .ًِ مِ ثْ هِ  فْ  هِ ٚ  إِ  ـُ اٚسْ  ؿُ دَ بْ  ُٓ َٚ كَ  ،اءِ اليَ  فَ هِ  ؿِ دَ ِ البَ مَ عَ  ْ،اىِ الث    فْ أَ  اؿِ هَ تِ حْ ِٚ  ؛ي
،دِ عَ  ـِ يْ تَ  بَ احِ َص  :ٓرُ دِ قْ الت  كَ  (.ًِ يْ لَ إِ  كؼٍ ذُ حْ هَ  ـٍ اسْ  ةِ افَ َض إِ بِ  يُ رُّ جَ  كفَ كُ يَ   ُتِرؾَ  اؼُ َض الهُ  ؼَ ذِ ا حُ هَ م  فَ  ؼٍّ

 .ًِ يْ مَ عَ  بِ سَ الى   ةِ لَ َٚ دَ لِ  رٍّ ِ جَ مَ عَ  ًِ يْ لَ إِ  اؼُ َض الهُ 

  ً ل   يعِ هِ ْ جَ فِ  ـِ كْ الحُ  اةُ اكَ سَ هُ  :ؼْ أَ  ؛اةُ اكَ سَ ا الهُ ىَ ٍُ ٌَ  اسِ يَ القِ بِ  ادُ رَ الهُ  [اس  ي  ى الق  م  ع   ة  ي  ار  ج  ]: (6)ق و 
 .رِ كَ الصُّ 

 : ً ل  ٌَ فِ  ف  أَ  (7)ػػدُ ػػِّٓ الس   ًُ الَ ا قَ ه  عَ  ابٌ كَ جَ  [ً  ي  م  ع   د  ر   ي  ال  و  ]ق و    .ًَ جْ ا الكَ ذَ ٌَ  رَ كَ ذَ كَ  .ارً ظَ ىَ  ٓلِ مِ عْ ا الت  ذَ ْ 
 : ً ل  ا هَ ٍُ ىَ ْٓ كا بَ عُ هَ جْ َٓ  ـْ لَ  ِب سَ الى   اءَ يَ  ًُ بِ شْ تُ  ْت اىَ ا كَ ه  ا لَ ٍَ ى  أَ بِ  -اًض يْ أَ  – لَ م  عَ  [واٌ  ر  ك  ت  ا اس  ًض ي  أ  و ]ق و 

 :كَ حْ ىَ  ،ٓثِ ىِ أْ الت   اءُ تَ  ًُ ُص مِّ خَ ا تُ هَ كَ  (،ٍّْ كهِ رُ )كَ  (،كـٍ رُ ػ)كَ  سِ ىْ الجِ  فَ هِ  دَ احِ الكَ  ُص مِّ خَ تُ  اءَ اليَ  ف  أَ بِ  ًِ بَ الش   فَ ْٓ بَ كَ 
                                                           

ػػَكاُب أف 1) ىقػػكؿ: الضػػهٓر يعػػكد إلػػِ الهجهػػكع الهركػػب هػػف الهىسػػكب إليػػً، كهػػف اليػػاء ( ىػػص الجػػاربردؼ: َكالص 
ك الهمحق بآخري الياء بالهعىِ الهراد ٌىا. اىظر:    .399صالهرجع السابق، الهشددة، ٌك

ا[.(2 ٍَ ا َفَصاَر َعَمْٓ ٍَ ًُ َعَمِ َها َقْبَم  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]َكَكاَف ِإْعَراُب
(، كعهػػر، أحهػػد هختػػار، 54/ 1(، كالجػػاحع، الحٓػػكاف )379/ 2: سػػٓبكيً، الكتػػاب )التككٓػػد بػػػ)ىفس( اىظػػر (3)

 (764/ 1) المغكؼ  الصكاب هعجـ
 .(400ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 4)

 .الضهٓر يعكد عمِ )ياء الىسب(( (5
 ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]كَأْيًضا اْسَتْكَرٌُكا[. 6)
 .ٌػ(، صاحب شرح الشافية715ت)ركف الدٓف ا٘سترباذؼالسٓد (7)
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َٖ  فَ هِ كَ  ،اؽِ قَ تِ اٚشْ  إلِ كدِ هُ الجُ  فَ هِ  ًِ مِ قْ ىَ بِ  ـِ ِ اٚسْ ىَ عْ هَ رُ ِّٓ غَ تُ  اٍَ ى  أَ بِ كَ (، ةٌ مَ خْ ىَ )كَ (، لٌ خْ ىَ )  كَ ٌُ كَ  - لِ ْص ا
َْٖصِل ِإَلِ (1)اءُ الت   لُ قُ ىْ ا تَ هَ كَ  -ةُ ي  فِ ْص الكَ  كَ ٌُ كَ  - عِ رْ الفَ  إلِ -ةُ ي  هِ اٚسْ  ِهَف الَجْىِس ِإَلِ الَكاِحِد، َكِهَف ا

ٌَُها الت ْذِكٓرُ  ْعَراِب، َكَها َأف  الَياَء َكالت ْأِىُٓث، َكِبَأى ٍا تَ  أ/66/ؽالَفْرِع، َك ِ٘  . ؾَ لِ ذَ كَ ِصُٓر َحْرَؼ ا

  ً ل  ٌُ هَ  لُّ كُ كَ  ،ٓثِ ىِ أْ الت   ةُ هَ َٛ عَ  اءَ الت   ف  َِٖ  [اطً س  و   يث  ى  أ  الت   اء  ت  ]: (2)ق و   فْ أَ  بُ جِ َٓ  ٓثِ ىِ أْ الت   ةُ هَ َٛ عَ  كَ ا 
  .ةً فَ رِّ طَ تَ هُ  كفَ كُ يَ  فْ أَ  بُ جِ َٓ  اءَ الت   ف  أَ  جُ تُ ىْ َٓ فَ  ؛ةً فَ رِّ طَ تَ هُ  كفَ كُ يَ 

 : ً ل  ًٍ بِ شْ تَ  :ُّْ مِ كِص الهُ  اؿَ قَ  [اٍ  ف  ذ  ح   ب  ج   ي  ال   يث  ى  أ  الت   ف  ل  أ   ف  أل   ]ق و  ْٖ  فِ عَ  ةِ بَ مِ قَ ىْ الهُ ا بِ ٍَ ا لَ ٓ  ؛لِ َص ا
  .ٍَِ تَ ىْ اِ  .(3)ٓرِ سِ كْ الت  كَ  ،ٓرِ غِ ْص ْ الت  ا فِ ٍَ كتِ بُ ثُ كَ  ،ةَ هَ مِ ا الكَ ٍَ كهِ زُ مُ لِ 

 ،ِٓث ىِ أْ الت   ةَ هَ َٛ  عَ ٚ  إ كفُ كُ  تَ َٚ (5)اءَ الت   ف  أَ  ًُ ٍَ ج  كَ  افَ كَ كَ  ،(4)يفُ رِ الش   ًِ يْ لَ إِ  ًُ قَ بَ سَ  حُ ارِ الش   ًِ بِ  لَ م  ا عَ هَ كَ 
َٖ  ِؼ َٛ خِ ا بِ هَ ٌِ كِ حْ ىَ كَ  (،ةَ رَ هْ تَ )كَ  (،ةَ حَ مْ طَ ) :ْا فِ هَ ا كَ ظً فْ لَ  كْ لَ كَ   اؿَ قَ  .اؽِ حَ لْ ِْٙ لِ كَ  ،ةً بَ مِ قَ ىْ هُ  كفُ كُ تَ  دْ قَ فَ  ؛فِ لِ ا

ْ ا فِ ٍَ كعُ قُ كُ  يُ رَ كْ  يُ َٛ فَ  ؛ًٛ ثْ هَ  (اكِ الكَ ػ)كَ  رَ آخَ  ؼٍ رْ حَ  إلِ بُ مِ قَ ىْ ا تَ ٍَ ى  َِٖ كَ ) :-اًض يْ أَ  – يُ رُ ْٓ غَ كَ  (6)يفُ رِ الش  
ٌَ رَ كَ  ؛طِ سَ الكَ    .(7)اءِ الت   ةَ ا

 : ً ل   :ًِ بَ الش   فَ هِ كَ  ،اهَ ٍُ ٍَ بَ شْ أَ ا هَ  ةُ ادَ يَ ا زِ ٍَ مُ ثْ هِ  [ح  ح  ص  اله   ع  ه  الج  و   ,ة  ي  ى  ث  الت   ة  اد  ي  ز   ؼ  ذ  ا ح  ٍ  ى  ه  و  ]ق و 
(،ىِ ثْ اِ ) :اٍَ ْٓ لَ إِ  تَ بْ سَ ا ىَ ذَ إِ  :كؿُ قُ ىَ فَ  ؛اٌَ كُ حْ ىَ كَ  (،تُ كَٚ )أُ كَ  (،كفَ رُ شْ عِ )كَ  (،افِ ىَ اثْ )  ّؼ(،رِ شْ عِ )كَ  (،َثَىِكؼّ ) كْ أَ  ّْ
(،كلِ )أُ كَ  َٖ مَ عَ  افِ يَ ْ البَ فِ  رَ َص تَ اقْ  دِ قَ كَ  .ثَ ى  ؤَ الهُ كَ  ،رَ ك  ذَ الهُ  لُ هَ شْ يَ  عَ هْ الجَ  ًُ قُ َٛ طْ ا ِ كَ  ّْ  ،ْاىِ الث   ًُ مُ ثْ هِ كَ  ،ؿِ ك  ِ ا
 ًِ تِ ٓ  عِ هْ ِ جَ مَ ا عَ يً قِ اِ بَ  افَ كَ  فْ إ (اتٍ رَ هَ تَ ) :كِ حْ ْ ىَ فِ  (9)ػػػػاـٍ ػػػػشَ ٌِ  فُ ابْ  اؿَ قَ  .يُ رُ ْٓ غَ كَ  ،(8)ػػؾٍ ػالِ هَ  ػفُ ابػْ  ًُ قَ مَ طْ أَ ا يهَ فِ 
(رِ هْ تَ ) :اؿُ قَ َفيُ  ،يِ دِ رَ فْ هُ  إلِ بُ سَ الى  فَ  ِ٘ بِ  ؼ   .ًِ ظِ فْ ِ لَ مَ عَ  ًِ يْ لَ إِ  بَ سَ ىَ  ًُ ابَ رَ عْ إِ ِ كَ حَ  فْ هَ ا فَ هً مَ عَ  افَ كَ  فْ ا ِ كَ  .افِ كَ سْ ا
(رِ هَ تَ ) :اؿَ قَ كَ  ،اهَ ٍُ فَ ذَ حَ فَ  ؛(10)(َجَهَزػ ) فِ لِ أَ  ةَ لَ زِ ىْ هَ  ًُ فَ لِ أَ كَ  (،ةَ ك  هَ ) اءِ تَ  ةَ لَ زِ ىْ هَ  يُ اءَ تَ  ؿَ ز  ىَ  ًُ فَ رْ َص  عَ ىَ هَ  فْ هَ كَ   ؼ 

                                                           

ا[. 1) ٍَ َف  َأِلَف الت ْأِىِٓث َٚ ِِٓجُب َحْذُف  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]ِٖ
 .(401ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
 (.1/322ركف الدٓف، شرح الشافية )ج(، ك 2/165الشافية )ج شرح الرضْ،( فْ )ؾ(: )الياء(.  3)
 (.1/408(، ك)ج372-1/371ية )جركف الدٓف، شرح الشاف (4)
 ( فْ )ؾ(: )الياء(.5)
 (.1/372ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (6)
 (.1/202الشافية )ج الكافية ابف هالؾ، شرح (7)
 .4/1940الهرجع السابق، ج (8)
ـٍ،9) ػػػػَشػػػػا ٌِ  .(214)ص شرح قطر الىدػ كبل الصدػ (اْبُف 

ٍّْ كَ (10 (. الرضْ،( ُتْحَذُؼ اٖلُف فْ هثل: )ُحْبِم  .(2/35)جشافية الشرح  َجَهزؼٍّ
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 فِ لِ أَ ْ فِ  َس يْ لَ كَ  (،ِمَ بْ حُ ) (ِف لِ ػ)أَ ا كَ ٍَ ى  َٖ  ؛ؼُ ذْ الحَ كَ  ،بُ مْ القَ  ًِ فِ لِ أَ ْ فِ فَ  (اتٌ هَ خِ َض ) :كُ حْ ا ىَ ه  أَ كَ ) :اؿَ قَ  .حِ تْ الفَ بِ 
  .ٍَِ تَ ىْ اِ  .ؼُ ذْ  الحَ ٚ  إ (اٍت قَ ادِ رَ سُ )كَ  (،اتٍ هَ مِ سْ هُ ) :كِ حْ ىَ 

 : ً ل   دَ عْ بَ  بَ رَ عْ يُ  فْ أَ  :ىول  األ  : افِ تَ غَ لُ  ًِ بِ  َْ هِّ ا سُ ِإذَ ِ ى  ثَ الهُ  ْفِ  [ي  ر  آخ   إلىا ه  ٍ  ب   ي  هّ  ا س  ذ  إ  ا ه  ]أ  ق و 
َٖ  اـِ زَ ْ التِ فِ (1)(افِ رَ هَ قَ ػ)كَ  :لَ عَ جْ ُٓ  فْ أَ  :ة  ي  اى  الث  و   .اٍَ مَ بْ قَ  ًِ بِ  بُ رَ عْ يُ  افَ ا كَ هَ بِ  ةِ يَ هِ سْ الت   ب/66/ؽ  ًُ ابُ رَ عْ ا ِ كَ  .فِ لِ ا
 دَ عْ بَ  بَ رَ عْ يُ  فْ أَ  - :ًٍ ج  و  أ   ة  ع  ب  ر  أ   ،ًِ بِ  َْ هِّ ا سُ ذَ إِ  رُ ك  ذَ الهُ  كعِ هُ جْ ْ الهَ فِ كَ  .ؼُ رِ ِص ىْ  َٓ َٚ  اهَ  ابُ رِ عْ إِ  كفِ ِ الىُّ مَ عَ 
ِ٘  لَ عِ جُ كَ  ،(3)اءِ اليَ  اـِ زَ ْ التِ فِ  (2)(ٓفمِ سْ غِ ػ)كَ  لَ عَ جْ ُٓ  فْ أَ كَ  - .اٍَ مَ بْ قَ  ًِ بِ  بُ رَ عْ يُ  افَ ا كَ هَ بِ  ةِ يَ هِ سْ الت   ْ فِ  ابُ رَ عْ ا
ِ٘  لَ عِ جُ كَ  ،اكِ الكَ  اـِ زَ ْ التِ فِ  (كفَ ارُ ٌَ ػ)كَ  لَ عَ جْ ُٓ  فْ أَ كَ  - .اركفً ُص هَ  كفِ الىُّ   ؛كؼٍ رُ ْص هَ  رَ ْٓ غَ  كفِ ِ الىُّ مَ عَ  ابُ رَ عْ ا
 كفَ دُ  كَ ٌُ كَ  ،ُّْ افِ ٓرَ السِّ  يُ رَ كَ ذَ  ،اقً مَ طْ هُ  كفِ الىُّ  حُ تْ فَ كَ  ،اكِ الكَ  اـُ زَ التِ كَ  .ًُ مَ بْ ا قَ هَ  كفَ ا دُ ذَ ٌَ كَ  .ةِ هَ جْ العُ  ًِ بْ شَ كَ  ،ةِ ي  هِ مَ عَ مْ لِ 
َٖ بِ  كعُ هُ جْ ا الهَ ه  أَ كَ  .ًِ قِ ابِ سَ   ًِ بِ  بُ رَ عْ يُ  افَ ا كَ هَ ِ بِ حَ ْص الفُ  ةِ غَ ِ المُّ مَ عَ  ةِ يَ هِ سْ الت   دَ عْ بَ  بُ رَ عْ يُ  ًُ ى  إِ فَ  اءِ الت  كَ  فِ لِ ا
  .فُ كِّ ىَ  ُٓ َٚ كَ  ،ةِ حَ تْ الفَ بِ  ًُ بُ ِص ىْ يَ كَ  ،يُ رُّ جُ َٓ فَ  ؼَ رْ الص   ًُ عُ ىَ هْ يَ  فْ هَ  ـْ ٍُ ىْ هِ كَ  ،يفَ كِ ىْ الت   ًُ عُ ىَ هْ يَ  فْ هَ  ِب رَ العَ  فَ هِ كَ  ،اٍَ مَ بْ قَ 

  ً ل   اؿُ قَ يُ كَ  .اـِ الش  بِ  ةٌ دَ مْ بَ  -ةً كحَ تُ فْ هَ كَ  ةً كرَ سُ كْ هَ  - كفِ الىُّ  ٓدِ دِ شْ تَ كَ  ،اؼِ القَ  رِ سْ كَ بِ  َْ ٌِ  [يفر  س  ى  ق  و  ]: (4)ق و 
  .(5)كف رُ سْ ى  قِ  -اًض يْ أَ  –ا ٍَ لَ 

  ً ل   فَ هِ  ةٌ كلَ قُ ىْ هَ  ةَ ب  َض  ْىِ بِ  ةَ ب  َض  ْىِ ْ بِ فِ  ةٍ ٓمَ بِ قَ  ـُ اسْ  -اًض يْ أَ  – َْ ٌِ  [افه  ع  الى   ق  ئ  اق  ش   ي  ٌ  و  ]: (6)ق و 
  .(7)(افِ هَ عْ الىُّ  قِ ئاقَ شَ ) :ِىَ عْ هَ بِ  ،رِ قِ الش   ةُ دَ احِ كَ  ةِ رَ قِ الش  

 : ً ل  [ر  ه  ى  ػ)ك   ف  ك  ي   ـ  ل   و  ]أ  ق و   ،ًِ يْ لَ إِ  تَ بْ سَ ىَ  ـ  ثُ  (،دَ عِ يَ ػ) بِ ًٛ جُ رَ  تَ ْٓ ه  سَ  كْ لَ ) :ػػافَ ٓ  ك حَ بُ أَ  خُ ْٓ الش   اؿَ قَ  يٍّ
(،دِ عَ يَ ) :ؿُ ك قُ تَ فَ  ؛فِ ْٓ العَ  حُ تْ فَ  اُس يَ القِ فَ   َت ْٓ ه  ا سَ ذَ إِ  ؾَ ى  أَ ػ رَ  تَ َٚ أَ  .فِ زْ الكَ  لِ ْص أَ  إلِ َٚ  عِ فْ الم   إلِ رُ ظُ ىْ تَ فَ  ؼ 

                                                           

 ( فْ )ؾ(: )عهراف(.(1
. اىظر2) ّْ  .(1/373ركف الدٓف، شرح الشافية )ج :( تقكؿ فْ ِغْسِمٓف: ِغْسِمٓى
 .(402ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 3)
هجهكعػػة الشػػافية ( ىػػص الجػػاربردؼ: َكِقْىَسػػِريف: عمػػـ بقعػػة غٓػػر هىصػػرؼ لمعمهيػػة كالتأىٓػػث. اىظػػر: شػػآٌف، 4)

 .(402)ص
جل أىً يحذؼ عٛهة التثىية كالجهع فْ الىسب إٚ إذا كاف الهىسػكب، 5) ّْ كِقى ْسِرّؼ(؛ أؼ: ٖك  -( جاء: )ِقى ْسِريى

(  -بحػػذؼ العٛهػة -أعػػرب بالحركػػات، جػاء: )ِقى ْسػػِرؼ(  -َعَمًهػا ّْ بعػدـ حػػذفٍا؛ ٖىػػً أعػػرب  -كجػػاء: )ِقى ْسػػِريى
، فهػػػف قػػػاؿ: )ِقى ْسػػػركف( بػػػالكاك حالػػػة الرفػػػع قػػػاؿ فػػػْ -أيًضػػػا –ؼ، كبػػػالحركؼ كبالحركػػػات )ِقّىْسػػػريف( بػػػالحرك 
قػػػػاؿ:  -باليػػػػاء كا٘عػػػػراب عمػػػِ الىػػػػكف  -كهػػػف قػػػػاؿ: )ِقى ْسػػػريف(  -بحػػػذؼ الػػػػكاك كالىػػػػكف  -الىسػػػبة: )ِقى ْسػػػػرّؼ( 

(. اىظر: ركف الدٓف، شرح الشافية )ج ّْ  .(1/373)ِقى ْسِريى
 .(404ص) الشافية هجهكعة، شآٌف( اىظر: 6)

ػػْ شػػقائق الىعهػػاف، ىبػػت أحهػػر. (7 ػػِقر، ٌك ػػِقرة كاحػػدة الش  بػػف جىػػْ، الهىصػػف شػػرح كتػػاب التصػػريف ٖبػػْ ا( الش 
 .(365)ص عثهاف الهازىْ
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 فَ زْ كَ  ف  َِٖ  ؛(1)(ُيَضْيعٌ ) :كؿُ قُ تَ فَ  ؛ًُ تَ فْ رَ َص  ًُ تَ رْ غ  َص  فْ إِ فَ  ،لِ عْ الفِ  فِ زْ ِ كَ مَ عَ  ًُ ى  َِٖ  ؛ؼَ رْ الص   ًُ تَ عْ ىَ هَ  (عَ َض يَ ػ)بِ 
 (،دُ عِ كْ َٓ ) ًُ مُ ْص أَ  كؿُ قُ  تَ َٚ  (،كدُ عْ يَ ) أ/67/ؽ ْفِ  عُ فْ ِ الم  اعَ رَ ُٓ  فْ أَ  ْغِ بَ ىْ َٓ  ؾَ لِ ذَ مِ فَ  ؛ٓرِ غِ ْص التًّ بِ  اؿَ زَ  دْ قَ  لِ عْ الفِ 
َٖ  .لٍ جُ رَ  ـِ اسْ  (رَ زِ َٓ ) إلِ تَ بْ سَ ىَ  كْ لَ كَ  (،دُ عِ كْ َٓ ) إلِ(3)بُ سَ ىْ ا ُٓ هَ كَ  ًِ يْ لَ إِ (2)بُ سَ ىْ ُٓ فَ   لِ قْ ىَ بِ  فَ فِّ خُ فَ  (؛ئرُ زْ َٓ ) لُ ْص كا
ٍَ  ةِ كَ رَ حَ  ًِ فِ فَ  ًُ مَ بْ قَ  فِ اكِ الس   إلِ ةِ زَ هْ ال ٍَ  ذِ إِ  عِ فْ ِ الم  مَ عَ  ًِ يْ لَ إِ  بَ سَ ىْ ُٓ  فْ : أَ اهَ ٌُ دُ حَ أَ  :افٍَ جْ كَ  ي  ؛ةِ ي  ْ الىِّ فِ  ةُ زَ هْ ال
 :اؿَ قَ  .ًِ يْ لَ إِ  ا آؿَ هَ بِ  ًُ لَ  اارً بَ تِ عْ اِ  (؛رهْ تَ )ػ رَ جْ هَ  ًُ يَ رِ جْ تُ  فْ أَ  :ْاىِ الث  كَ  (.(4)بمِ غْ تَ ) ابِ بَ  فْ هِ  ٓرِ دِ قْ ْ الت  فِ  كَ ٍُ فَ 
 (دُ عِ يَ )ْ فِ  ةَ رَ سْ الكَ  ف  أَ  :ابُ كَ الجَ فَ  (؟لعِ فَ ) فِ زْ ِ كَ مَ ا عَ هَ ٌُ َٛ كِ كَ  (؟رُ زِ َٓ )كَ  (،دُ عِ يَ ) فَ ْٓ بَ  ؽٍ رْ فَ  ؼُّ أَ  :تَ مْ قُ  فْ إِ فَ 
َٖ  ف  أَ ػ رَ  تَ َٚ أَ  .ةٌ َض ارِ عَ  (رُ زِ َٓ )ْ فِ  َْ ٌِ كَ  ،لٌ ْص أَ   َٚ كَ  (،ئرُ زْ َٓ ) (:رُ زِ َٓ ) :ْفِ كَ  (،دُ عِ كْ َٓ ) (:دُ عِ يَ )ْ فِ  لَ ْص ا
َٖ  كفُ كُ يَ  َٖ  تُ كْ َص  كَ ٌُ كَ  (،ٓرِ ئِ الز  ) فَ هِ  عٌ ارِ َض هُ  (ئرُ زْ َٓ )كَ  .ٍَِ تَ ىْ اِ  .ضِ ارِ العَ كَ  لِ قَ ْ الثِّ فِ  ُّْ مِ ْص ا  فْ هِ  دِ سَ ا

  (.عَ هِ سَ )كَ  (،عَ ىَ هَ )كَ  (،َب رَ َض ػ)كَ  (رَ أَ زَ ) :اؿُ قَ يُ  .يِ رِ دْ َص 

  ً ل    .(7)(ْ  مِ بَ إِ ) :كؿُ قُ يَ فَ  [ف  ي  الع   ح  ت  ف  ي   ف  ه   ـ  ٍ  ى  ه  ف  (6)]: (5)ق و 

 : ً ل   كَ ٌُ كَ  ،فِ ْٓ اءَ اليَ  ْ:ىِ عْ يَ  ؛فِ ْٓ تَ رَ سْ الكَ  اعُ هَ تِ اجْ  ـُ زَ مْ َٓ  حُ تَ فْ يُ  ـْ لَ  كْ لَ  ًُ ى  أَ  فْ هِ  :ؼْ أَ  [؛اى  ر  ك  ا ذ  ه  ل  ]ق و 
َٖ  يقِ رِ طَ ا بِ ىَ ٍُ ٍَ فَ  ؛فِ ْٓ اءَ اليَ  عَ هَ  اتٍ رَ سْ كَ  اعُ هَ تِ اجْ  ـُ زَ مْ ا َٓ ىَ ٍُ ٌَ كَ  ،ـْ ٌُ دَ ىْ عِ  لٌ قَ ثْ تَ سْ هُ    .لِ قَ ا الثِّ ذَ ٌَ  عِ فْ رَ لِ  حَ تَ فْ يُ  فْ أَ ِ لَ كْ ا

  ً ل   ـِ َٛ كَ  فْ هِ  ادُ فَ تَ سْ الهُ  [ةٍ د  اح  و   ةٍ ٍ  ي ج  ف   ل  ه  ع  ي   اف  س  المّ   ف  أل    ؛ة  ر  س  ك  ال   يق  ب  ي   ف  ه   ـ  ٍ  ى  ه  و  ]: (8)ق و 
 ـِ كْ ْ الحُ فِ  (رٍ هِ )ىَ  :كَ حْ ىَ كَ  (،لٍ بِ )إِ  :كَ حْ ىَ  ف  أَ  9(لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ شَ )ْ فِ  ف  ىّ  ص  اله   ـِ َٛ كَ كَ  ،ٓفَ حِ ارِ الش   فَ هِ  يِ رِ ْٓ غَ 

                                                           

(. كفػػْ بػػاب لتحقٓػػر عىػػد اٌػػكيئرً )ك (،ٓكيضػػع) :ىحػػك أصػػمً، إلػػِ (ٌَػػارٍ )كَ  (،َيَضػػع) :ىحػػك ٓػػرد الهػػازىْ كػػاف (1)
 (.1/224)جشافية الشرح  الرضْ،، ك (3/457ج) الكتاب ،سٓبكيًىظر: ا ،(عٌ يْ َض يُ سٓبكيً: )

 . (فتىسب)( فْ )ؾ(: 2)
 . (كها تىسب)( فْ )ؾ(: 3)
كىحػكي هػػف الربػاعْ السػاكف الثػػاىْ الهكسػكر الثالػث بقػػاء الكسػرة، كالفػتح عىػػد  (تغمػب)( الجٓػد فػْ الىسػب إلػػِ 4)

 أبْ العباس هطرد، كعىد سٓبكيً هقصكر عمِ السهاع. 
 كجبا (عمبطْ)افتح أك اكسر عٓف ىحك )تغمبا( ... كالكسر فْ ك 

 .(1947، ك4/1931جشرح الكافية الشافية ) ابف هالؾ،
ف كػػاف فػػاؤي أيًضػػا هكسػػكًرا كػػػ)إبل(، فهػػىٍـ هػػف يفػػتح العػػٓف؛ ِلَهػػا ذكرىػػا. اىظػػر: شػػآٌف، 5) ( ىػػص الجػػاربردؼ: كا 

 .(404هجهكعة الشافية )ص
(6 ًِ ٍة ِكاِحَدٍة[. ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكِل ٍْ َف  المَِّساَف َيْعَهُل ِفْ ِج ـْ َهْف ُْٓبِقْ اْلَكْسَرَة؛ ِٖ ٍُ  : ]َكِهْى
(. كفػػْ )ِإِبػػٍل(: 7) ( إف كػػاف الهىسػػكب إليػػً ثٛثيًّػػا هكسػػكر العػػٓف فتحػػت عٓىػػً كجكًبػػا كقكلػػؾ فػػْ )َىِهػػر(: )َىَهػػِرؼ 

(. اىظر: ابف هالؾ، ٌْ (. كفْ )الّدائل(: )ُدَؤِل  ْ  .(4/1947جشرح الكافية الشافية ) )ِإَبِم
 .(405ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 8)

 .(2/1146ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/564)ج ( اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل(9
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 (لٍ عِ فُ ك) (،رٍ هِ ػ)ىَ كَ  (لٍ عِ فَ )ْ فِ  ةً حَ تْ فَ  ةِ رَ سْ الكَ  بُ مْ قَ  بُ جِ يَ كَ ) :اؿَ قَ فَ ؛ (1)ػػػػاـٍ ػػػػشَ ٌِ  فُ ابْ  ًِ بِ  حَ ر  َص كَ  ،اءٌ كَ سَ 
 ًِ يْ لَ إِ  كبُ سُ ىْ الهَ  افَ ا كَ ذَ ا ِ كَ  ،(2)ةِ ػػٓػَػافِ ػػكَ ػػال حِ رْ ْ شَ فِ  اؿَ قَ  ،ػػؾٍ ػالِ هَ  ػفُ ابػْ  ًِ مِ بْ قَ  فْ هِ كَ  (.لٍ بِ ػ)إِ كَ  (لعِ فِ )كَ  (،لٍ ئِ دُ ػ)كَ 
 :ْفِ كَ  (،ْ  مِ بَ )إِ  (:لٍ بِ )إِ  :ْفِ كَ  (،ؼ  رِ هَ )ىَ  (:رٍ هِ ىَ ) :ْفِ  ؾَ لِ كْ قَ كَ  ،اكبً جُ كُ  ًُ ىُ ْٓ عَ  ْت حَ تِ فُ  فِ ْٓ العَ  كرَ سُ كْ ا هَ يًّ ثِ َٛ ثُ 
(،قِ عِ ِص ) (:قِ عِ الص  ) :ْفِ  ـْ ٍُ لُ كْ قَ  (3)ذ  شَ كَ  (،ْ  لِ ؤَ دُ ) :(لِ ئِ الدُّ ) َٖ كَ  ْ  ا اعً بَ تِّ اِ  ؛اءَ كا الفَ رُ سُ كَ فَ  (؛قعِ َص ) :لُ ْص ا
ا فً َٛ خِ  ـُ مَ عْ أَ  َٚ ) :ػافَ ٓػ  ك حَ بُ أَ  اؿَ قَ كَ  .اكذً ذُ شُ  ؛فِ ْٓ تَ رَ سْ كا الكَ بُ حَ ْص تَ اسْ كَ  ،بِ سَ الى   اءَ كا يَ قُ حَ لْ أَ  ـ  ثُ  ،فِ ْٓ العَ  ةِ رَ سْ كَ لِ 
ٌِ طَ  يُ رَ كَ ا ذَ  هَ ٚ  إِ  (لٍ بِ )إِ كَ  (،لٍ ئدُ )كَ  (،رٍ هِ ىَ ) :كِ حْ ىَ  :ْفِ  حِ تْ الفَ  ب/67/ؽ كبِ جُ ْ كُ فِ  ْ فِ  ،(4)ُّْ يىِ كِ زْ القُ  رُ ا
 ٛ  ئَ لِ  (؛لٍ بِ )إِ  :كِ حْ ىَ  :ْفِ  فُ ْٓ العَ  تِ حَ تِ ا فُ هَ ى  ا ِ كَ ) :(5)ٓلِ قِ  دْ قَ كَ  (.ازِ كَ الجَ  ةِ ٍَ ِ جِ مَ عَ  ؾَ لِ ذَ  ف  أَ  فْ هِ ) :ًُ لَ  ةٍ هَ دِّ قْ هُ 
ِ مَ عَ  ر  قِ أُ  كْ لَ  ًُ ى  َِٖ  (؛لٍ ئِ دُ )كَ  )َىِهٍر(، :ْفِ  ْت حَ تِ فُ كَ  .لُ قَ لِ الثِّ اكَ تَ َٓ فَ  ؛بِ سَ الى   اءِ يَ  عَ هَ  اتٍ رَ سْ كَ  ثُ َٛ لِ ثَ اكَ تَ َٓ 
  (.ًٛ قَ ثْ تَ سْ هُ  ـِ اٚسْ  ـُ ظَ عْ هُ  افَ كَ لَ  ةٍ رَ سْ كَ 

  ً ل  ة  ت  الب   ة  ر  س  الك   ر  ي  غ  ت   ـ  ل  ] :(6)ق و 
ًِ فِ  لَ قَ الثِّ  ف  أَ بِ  :(8)اـِ ظ  الى   حِ رْ ْ شَ فِ  لَ م  عَ  [(7)  فْ أَ  فْ هِ  دُ يَ زْ أَ  ي

ِ٘ فَ  ؛ٓفِ فِ خْ الت   فَ هِ  رُ دْ ا القَ ذَ ٌَ  ًُ كَ ارَ دَ تَ َٓ  َٖ مَ عَ  اءُ قَ بْ ا  لَ م  عَ كَ  .حِ رْ ْ الش  فِ  ًُ مُ ثْ ْ هِ تِ أْ يَ سَ كَ  ،ِلَ كْ أَ  لِ ْص ِ ا

                                                           

ا(1  .( ٓجب قمب الكسرة فتحة فْ:")كل ثٛثْ هكسكر العٓف، سكاٌء كاف هفتكح الفاء، أـ هضهكهٍا، أـ هكسكٌر
فالهفتكح الفاء ىحك: )َفِعل( كػ)ىهر( بالىكف. ك)الهضهـك الفاء ىحك: )ُفِعل( كػ)دئل(، كالهكسكر الفػاء ىحػك: )ِفِعػل( 
ػة لتػكالْ اليػاءٓف كالكسػرتٓف.  بمػْ(، بفػتح العػٓف فػٍٓف كرٌا كػ)إبل(، فتقكؿ فْ الىسب إلٍٓا: )ىهػرؼ، كدؤلػْ، كا 

 .(2/592)ج شرح التصريح عمِ التكضيح فْ الىحك الكقاد،
 .(4/1947جشرح الكافية الشافية ) ابف هالؾ، (2)
، (ْ  اىِ تَ حْ تَ ك)، (ْ  اىِ كقَ فَ )، ك(ْ  اىِ رَ عْ شَ ك)، (ْ  اىِ ب  : )رَ ًُ كخرجت عف القكاعد هثمُ  ،عىد الىسب ْت ذ  شَ  أسهاءٌ  (3)
( ىسبة إلِ ؼ  كِ دَ ك)بَ  ،( بضهٍاةَ ي  هَ )أُ  ( بفتح الٍهزة ىسبة إلِؼ  كِ هَ ك)أَ  ،ك(رُ )هَ : إلِ( ىسبة ؼ  زِ كَ رْ )هَ ك ،(ْ  اىِ ك  جَ ك)

 التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ، رضكاف دمحماىظر:  .(اءَ رَ كْ رَ ك)حَ ، (ءَ َٚ كْ مَ ( ىسبة إلِ )جَ ؼ  رِ كْ رَ حَ ك)، (ْ  لِ كْ مَ ، ك)جَ البادية
 .(619-618ص)
دمحم: أدٓػػب فاضػػل ٌػػػ( يعػػرؼ بالىجػػار، )بٍػػاء الػػدٓف(، كيكىػػِ أبػػا 580( طػػاٌر بػػف أحهػػد بػػف دمحم القزكيىػػْ)ت4)

هتفىف، ىحػكؼ، صػرفْ، لػً تصػاىٓف جهػة فػْ فىػكف عػدة ، ككػاف يغمػب عميػً عمػـ الكػٛـ. هػف آثػاري: )سػراج 
العقكؿ فْ الكٛـ(، ك)غاية التصريف(، ك)لب اٚلبػاب فػْ هراسػـ ا٘عػراب(. اىظػر: الحهػكؼ، هعجػـ اٖدبػاء 

 .(5/33)ج هعجـ الهؤلفٓف كحالة،ك ، (4/1456)ج
 كقاؿ قبل(. ( فْ )ؾ(: )5)
ف كػاف عمػِ أكثػر )( ىص الجاربردؼ: 6) كهىً هف ٓبقػْ الكسػرة؛ ٖف المسػاف يعهػل فػْ جٍػة كاحػدة فػٛ تثقػل، كا 

هػػف ثٛثػػة أحػػرؼ، فإهػػا أف يكػػكف عمػػِ أربعػػة أحػػرؼ، أك عمػػِ أكثػػر هىٍػػا، فػػإف كػػاف عمػػِ أكثػػر كػػػ)ُقَذْعِهل(، 
ـْ ُتَغٓ ػػػػِر الَكْسػػػػَرُة الَبت ػػػػَة، ٚك ًُ بػػػػػ)َىِهٍر(؛ لبعػػػػدي هىػػػػًك)ُهْسػػػػَتْخِرج( َلػػػػ ٍْ . اىظػػػػر: شػػػػآٌف، هجهكعػػػػة الشػػػػافية ( ُتَشػػػػبِّ

 .(405)ص
 (.1/373ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (7)
 .(1/117ج( الىظاـ، شرح الشافية )8)
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 َٖ  ،ةِ رَ سْ ِ الكَ مَ عَ  ْت بَ مَ غَ  كؼِ رُ الحُ  ةَ رَ ثْ كَ  ف  أَ ِ بِ لَ كْ أَ  كَ ٌُ كَ ) :(1)(لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ شَ )ْ فِ  ًِ يْ لَ إِ  ارَ شَ أَ كَ  ،ُّْ سِ لُ دَ ىْ ا
 ِّْ ثِ َٛ ْ الثُّ فِ  فِ ْٓ تَ رَ سْ الكَ  ف  أَ  :كفُ ىُ عْ يَ  ةِ ثَ َٛ ِ الث  مَ عَ  دِ ائِ الز  بِ  ةُ هَ مِ الكَ  تِ يَ كِ قَ  :ؼْ أَ  ؛اٍَ عَ هَ  ِّْ سِ ىْ الهَ كَ  ْت ارَ َص كَ 
َٖ كَ  ،ِّْ اعِ بَ الرُّ  ؼِ َٛ خِ بِ  ـِ اٚسْ  رَ ثَ كْ أَ  افِ قَ رِ فْ تَ سْ يَ    .ًُ ىْ هِ  رِ ثَ كْ ا

  ً ل   ٓفِ فِ خْ الت   فَ هِ  رُ دْ ا القَ ذَ ٌَ  ًُ كَ ارَ دَ تَ َٓ  فْ أَ  فْ هِ  دُ يَ زْ أَ  لَ قَ الثِّ  ف  َِٖ  ؛[ة  ت  الب   ة  ر  س  الك   ر  ي  غ  ت   ـ  ل  ]: (2)ق و 
ِ٘ فَ  َٖ مَ عَ  اءُ قَ بْ ا   .ِلَ كْ أَ  لِ ْص ِ ا

 : ً ل   (،بَ مِ غْ تَ ) :كِ حْ ىَ  ،ؼِ َٛ خِ بِ  ٓرُ دِ قْ الت  كَ  .عِ فْ ْ الم  فِ  :ؼْ أَ  [؛ً  ى  ه   ي  د  ع  ب  ل   (؛رٍ ه  ػ )ى  ب ً  ٍ  بّ  ش   ت  ال  و  ]ق و 
  .ْتِ أْ يَ ا سَ هَ كَ 

  ً ل  م ب طٍ ػ)ا ك  كً رّ  ح  ت  ه   اف  ك   ف  إ  ف  ]: (3)ق و  ْ فِ  ْ  اسِ هَ خُ  ًُ ى  َٖ  :ؼْ أَ  ؛[-اًض ي  أ   – ة  ر  س  الك   ر  ي  غ  ت   ـ  م  ف   (ع 
  .سِ اهِ الخَ  ِؼ رْ الحَ  اـَ قَ هَ  ةِ كَ رَ الحَ  ياـِ قِ لِ  كْ أَ  (،طبِ َٛ عَ ) كَ ٌُ كَ  ،ًِ مِ ْص أَ  إلِا رً ظَ ىَ  :ٓرِ دِ قْ الت  

 : ً ل   :(بُ رِ ثْ َٓ )كَ  .ٍّْ حَ  كبُ أَ  (4)(طٍ اسِ قَ  فِ بْ  لِ ائِ كَ ) فُ ابْ  كَ ٌُ كَ  (،بَ مِ غْ تَ ػ)كَ  :ؼْ أَ  [؛اىً اك  س   اف  ك   ف  ا   و  ]ق و 
ً  . (بُ رِ غْ الهَ )كَ  (،ؽُ رِ شْ الهَ )كَ  .-ـَ م  سَ كَ  ًِ يْ مَ عَ  لِاعَ تَ  ِ هللاُ مَ َص  - كؿِ سُ الر   ةِ ٓىَ دِ هَ  ـُ اسْ  كَ ٌُ كَ  ل  : (5)ق و 

 َب ٌَ ذَ كَ  ،اعِ هَ ِ الس  مَ عَ  كؼٌ قُ كْ هَ  اذ  شَ  يُ دَ ىْ عِ  حُ تْ الفَ كَ  ،(6)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً ارُ يَ تِ اخْ  كَ ٌُ  [ة  ر  س  الك   اء  ق  ب   ح  ص  ف  األ  ف  ]
 . دٌ رِ ط  هُ  زٌ ائِ جَ  ًُ ى  أَ  إلِا هَ ٍُ قَ افَ كَ  فْ هَ كَ  ،(8)اجِ رَ الس   فُ ابْ كَ  ،(7) دُ رِّ بَ الهُ 

                                                           

 الهحصل فْ شرح الهفصل. اٖىدلسْ،( (1
ًُ بػِ)َىِهٍر(؛ ِلُبْعِدِي 2) ٍْ : ]َكَٚ ُتْشبِّ ًِ ًُ[. ( ساقط  فْ )ؾ(، إلِ َقْكِل  ِهْى
 .(406ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 3)
( بىك كائل بف قاسط: بكٌر، كَتْغمُب، كَعْىٌز، كُشَخْيص. تغمب بف كائػل بػف قاسػط، هػف بىػْ ربيعػة، هػف عػدىاف: 4)

جد جاٌمْ، الىسبة إليً )تغمبْ( بفتح الٛـ، عىد صاحبْ القاهكس كالصحاح، كيجكز الكسػر، كاقتصػر عميػً 
ـ صاحب المب اب. كاىت هىازؿ بىيً قبل ا٘سٛـ فْ الجزيػرة الفراتيػة بجٍػات سػىجار كىصػٓبٓف، كتعػرؼ ديػاٌر

ػػط عهػرك  ػـ قبائػػل كبطػكف. هػػىٍـ )اٖراقػـ( ٌر ـ فػْ الجاٌميػػة كا٘سػٛـ كثٓػػرة. ٌك بػػف اٌػذي بػػديار ربيعػة. أخبػػاٌر
، كبىػػك )غػػىـ( كبىػػك )عقاهػػة( كبىػػك )حهػػداف( الحهػػداىٓكف، كبىػػك )فرسػػاف( كآخػػ ركف. كيقػػاؿ: هػػف بقايػػاٌـ كمثػػـك

بف السائب الكمبْ كتاب )أخبار بىْ تغمب كأيػاهٍـ كأىسػابٍـ(. اىظػر: ابػف دريػد  اٚشػتقاؽ ،الٓـك )الدكاسر( ٚك
 .(2/85)ج اٖعٛـ لزركمْ،كا، (335)ص

ف كاف عمِ أربعة أحرؼ، فإها أف يككف قبل الحرؼ الهكسكر أك بعدي حرؼ لٓف أك لـ )( ىص الجاربردؼ: 5) كا 
كف، فإف لـ يكف فإّها أف يككف الحرؼ الثاىْ هف ذلػؾ اٚسػـ هتحرًكػا أك سػاكًىا، فػإف كػاف هتحرًكػا كػػ)ُعَمِبط( ي

(؛ ٖف عػدد حػركؼ الكمهػة كثٓػرة -أيًضا –فمـ تغٓر الكسرة  ّْ َْٖفَصػُح َبَقػاُء الَكْسػَرِة، كػػ)َتْغِمِب ف كاف ساكًىا َفا ، كا 
 .(406. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص(كةفٛ ٓجدؼ  عميً الخفة بكضع حركة هكاف حر 

 (.3/343سٓبكيً، الكتاب )ج (6)
 (.2/19الشافية )ج شرح الرضْ، (7)
 (.3/64الىحك )ج فْ ابف السراج، اٖصكؿ (8)
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  ً ل  ِ مَ عَ  ؾَ رِ تُ فَ  ؛يًِ فِ  بَ طْ الخَ  فَ ك  ٌَ  فِ ْٓ تَ رَ سْ الكَ  لَ بْ ا قَ هَ  كفَ كُ سُ  ف  إِ فَ  [ة  ر  س  الك   اء  ق  ب   ح  ص  ف  األ  ف  ]: (1)ق و 
 َٖ   .لِ ْص ا

 : ً ل   يُ رُ ْٓ غَ  لَ هَ حَ  أ/68/ؽ دْ قَ كَ  ،فِ مُّ كَ الت   فَ هِ  يًِ ا فِ ِ هَ فَ خْ  َٓ َٚ  [ي  ر  آخ   إلى :اؿ  ق  ي   ف  أ   ف  ك  ه  ي  و  ]ق و 
ٌِ ِ ظَ مَ عَ  ةَ ارَ بَ العِ  ٓفَ حِ ارِ الش   فَ هِ    .اٌَ رِ ا

  ً ل   فْ هِ  رَ ثَ كْ أَ ِ مَ عَ  افَ ا كَ ذَ إِ  ـِ اٚسْ  ف  أَ ِ مَ عَ  :ؼْ أَ  ؛[ً  ي  م  ع   ؿ  د  ي   -اًض ي  أ   – ف  ىّ  ص  اله   ـ  ال  ك  ]: (2)ق و 
  .ةَ رَ سْ الكَ  رِ ِّٓ غِ يُ  ـْ لَ  ؼٍ رُ حْ أَ  ةِ ثَ َٛ ثَ 

  ً ل  ً  ف   ف  ح  ى   يالذ   ـ  س  الق   ف  ه  ]: (3)ق و   ؼُ رْ حَ  يُ دَ عْ بَ  كْ أَ  ،كرِ سُ كْ الهَ  ؼِ رْ الحَ  لَ بْ قَ  فْ كُ يَ  ـْ ا لَ هَ  كَ ٌُ كَ  [ي
ًِ فِ  .ٓفٍ لِ   ٚ  ا ِ كَ  ،ةِ يَ اشِ ْ الحَ فِ  رَ كَ ذَ  ؼا الذِ ذَ ٌَ  يًِ فِ  فُ حْ ىَ  ؼالذِ  ـِ سْ القِ  فَ هِ ) :ًِ لِ كْ قَ  فْ هِ  ادَ رَ الهُ  َس يْ لَ  ًُ ى  َِٖ  ؛رٌ ظَ ىَ  ي
ءِ الش   اءُ ىَ ثْ تِ اسْ  ـُ زَ مْ َٓ   كَ ٌُ كَ  .يِ رِ آخِ  إلِ ثُ ْٓ حَ بِ  ،ةٌ رَ سْ كَ  ـِ ْ اٚسْ فِ  كفُ كُ يَ  :كَ ٌُ  ـِ سْ القِ  فَ هِ  ادُ رَ الهُ  لِ بَ  ،ًِ سِ فْ ىَ  فْ هِ  ْْ
َٖ  ـُ سْ القِ    .ض .ًٛ ْص أَ  حُّ ِص  يَ َٚ  يُ رُ ْٓ غَ فَ  ؛لٍ ه  أَ تَ  .ؿُ ك  ا

ً : ق و   ً  يى  ر  ق   وف  ك  ي  و  ]ل  (بِ مِ غْ تَ ) :كِ حْ ىَ بِ  ادَ رَ الهُ  ف  أَ  فْ ا هِ ىَ مْ ا قُ هَ  ةَ يىَ رِ قَ  :ؼْ أَ  [؛ؾ  ل  ذ   ر  ك  ذ   ت  ادَ ا زَ هَ  ّْ
  ٍؼ.رُ حْ أَ  ةِ ثَ َٛ ِ ثَ مَ عَ 

  ً ل   .ؼٍ رُ حْ أَ  ةِ عَ بَ رْ أَ ِ مَ عَ  ةٌ دَ ائِ زَ  (ةَ ٓمَ عِ فَ ) ف  أَ  كَ ٌُ كَ  ،رٍ د  قَ هُ  اؿٍ ؤَ سُ  فْ عَ  ابٌ كَ جَ  [اء  الت  ب   ة  ر  ب   ع  ال  و  ]: (4)ق و 
  .ةٍ عَ بَ رْ أَ ِ مَ عَ  يدُ زِ  َٓ ا َٚ يهَ فِ  ـُ َٛ الكَ كَ 

  ً ل   ةِ عَ بَ رْ أَ ِ مَ ا عَ هَ ٍُ ىْ هِ  لٍّ كُ  فِ كْ كَ مِ ا فَ ظً فْ ا لَ ه  أَ  [اهً ك  ح  و   ,اظً ف  ل   (ةيم  ع  ف  )و   (,يلع  ف  ) ف  ة ه  يب  ر  ق  ]: (5)ق و 
 (؛ةكلَ عُ فَ )كَ  (،ةٓمَ عِ فَ ) يفُ كِ ىْ تَ  كزُ جُ  َٓ َٚ كَ . (6)اىَ ٌُ  ًِ هِ دَ عَ كَ  ؼِ ذْ حَ مْ مِ فَ  اهً كْ حُ ا ه  أَ كَ  .ٓفٍ لِ  ؼُ رْ ا حَ ٍَ ثُ الِ ثَ  ،ؼٍ رُ حْ أَ 
  .افِ زَ كْ َٗ لِ  ـٌ َٛ عْ أَ ا هَ ٍُ ى  َِٖ  ؛اهَ ٌِ كِ حْ ىَ كَ 

                                                           

: ]َكُيْهِكُف َأْف ُيَقاَؿ: إلِ آِخِرِي[. 1) ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكِل
 ْف )َفِعٓل(، َك)َفِعَٓمة( َلْفًظا، َكُحْكًها[. ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َقِريَبة هِ 2)
 .(407ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 3)
( ىػػػص الجػػػاربردؼ: إذ الكػػػٛـ فيهػػػا ٚ ٓزيػػػد عمػػػِ أربعػػػة، َكَٚ ِعْبػػػَرَة ِبالت ػػػاِء. اىظػػػر: شػػػآٌف، هجهكعػػػة الشػػػافية 4)

 .(407)ص
ِعَٓمػة( َلْفًظػا َكُحْكًهػا. ذكػر الجهيػع ٌاٌىػا فىقػكؿ: إهػا أف يكػكف ( ىص الجاربردؼ: كفعٓمة َقِريَبة ِهْف )َفِعٓػل(، َك)فَ 5)

ُة َفْتَحًة ِهػْف )َفِعَٓمػٍة(، ه   هعتل الٛـ أك ٚ، فإف لـ يكف هعتل الٛـ فتحذؼ هىً الياء كالكاك، َكُتْبَدُؿ الَكْسَرُة َكالض 
 .408صالهرجع السابق، َك)َفُعكَلٍة(. اىظر: 

 .(408ص) الشافيةهجهكعة ، شآٌف( اىظر: 6)
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  ً ل  ا ه  أَ كَ  ،اءِ الت  بِ  ةَ رَ بْ  عِ َٚ  اىَ مْ قُ  فْ إِ فَ  ؛ؼٍ رُ حْ أَ  ةِ عَ بَ رْ أَ ِ مَ ا عَ ٍَ م  كُ  ٍاى  َِٗ فَ  ؛اظً فْ لَ  اه  أَ  [اهً ك  ح  ا و  ظً ف  ل  ]: (1)ق و 
  .اٍَ ىْ هِ  ؼُ ذَ حْ يُ  اءَ اليَ كَ  ،اكَ الكَ  ف  َِٗ فَ  ؛اهً كْ حُ 

 : ً ل  ِ٘ ه  أَ  ([ةول  ع  ف  )و   (,ةيم  ع  ف  ) ف  ه   ةً ح  ت  ف   ة  ه  الض  و   ة  ر  س  الك   ؿ  د  ب  ت  و  ]ق و   (ةٍ ٓمَ عِ فَ ) فْ هِ  اؿَ دَ بَ ا ا
ْ فِ  ْتِ أَ يَ ا سَ هَ مِ فَ  (2)(ةٍ كلَ عُ فَ ) فْ ا هِ ه  أَ كَ  (.رٍ هِ )ىَ  :ةِ كرَ ُص بِ  ٓرُ ِص تَ  اءِ الت  كَ  ،اءِ اليَ  ؼِ ذْ حَ  دَ عْ ا بَ ٍَ ى  َِٗ فَ  ؛ (ةٍ يفَ ىِ حَ ػ)ك
ٍَ فِ  َف الَ خَ كَ  .اٍَ ىْ هِ  اكِ الكَ  ِؼ ذْ حَ   :كؿُ قُ تَ فَ  ؛ةَ ه  الض   ْقِ بْ تُ كَ  ،اكَ الكَ  ؼُ ذِ حْ تَ  ؾَ ى  أَ  إلِ بَ ٌَ ذَ فَ  (3) ةِ اكَ رَ الط   فُ ا ابْ ٓ
(،بِ كُ رَ ) (مِ هُ حَ )كَ  ْ   (،رٍ هَ سَ )كَ  (،دٍ ُض عَ ) إلِ تَ بْ سَ ىَ  كْ ا لَ هَ كَ  (ةٍ كلَ هُ حَ )كَ  (ةٍ كبَ كُ رَ ) إلِ ةِ بَ سْ ْ الىِّ فِ  ْ 
َٖ كَ  ،اهَ ٌِ كِ حْ ىَ كَ    (ةٍ ءَ ك ىُ شَ ) إلِ ْت بَ سَ ىَ  ٓفَ حِ  بَ رَ العَ  ف  إِ فَ  ؛اعِ هَ مس  لِ  يحُ حِ الص   كَ ٌُ كَ  ،(4)ٓػػَبػػَكيػْػًسػِػ بُ ٌَ ذْ هَ  ؿُ ك  ا
(. :كاالُ قَ   ْ ( :ٓلَ قِ  فْ إِ فَ  )َشَىِئ  ْ  عْ هَ سْ يُ  ـْ لَ  فْ كِ لَ كَ  ،ؾَ لِ ذَ  ح  َص  ًُ ا لَ فً الِ خَ هُ  يُ كُ حْ ىَ  دَ رَ كَ  كْ لَ  ًُ ى  أَ بِ  :ٓبَ جِ أُ  ؟اذ  شَ  )َشَىِئ
 . (5)ًِ يْ مَ عَ  اُس قَ  يُ ًٛ ْص أَ  ارَ َص فَ  ًُ ىْ هِ  كعِ هُ سْ الهَ  يعُ هِ جَ  كَ ٍُ فَ  ؛ؾَ لِ ذَ  كَ ٚ  إِ  عْ هَ سْ يُ  ـْ لَ كَ  ،يُ رُ ْٓ غَ  (ةكلَ عُ فَ )ْ فِ 

  ً ل  (ي  ف  ى  ح  ) :(ة  وء  ى  ش  )و   ,(ة  يف  ى  ح  )ي ف   وؿ  ق  ت  ف  ]: (6)ق و 
(7)]  

  

                                                           

ُة َفْتَحًة ِهْف )َفِعَٓمة(، َك)َفُعكَلة([. 1) ه   ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكُتْبَدُؿ الَكْسَرُة َكالض 
ػا َبْعػَد َحػْذِؼ الَيػاِء، َكالت ػاِء َتِصػُٓر ِبُصػكَرِة: )َىِهػرٍ (2 ٍَ َى  ِٗ َبَداَؿ ِهْف )َفِعَٓمػٍة( كػػ)َحِىيَفٍة(؛ َف ِ٘ ا ا ػا ِهػْف )َفُعكَلػٍة( (. كَ ( َأه  َأه 

 ساقط فْ )ؾ(.
ٌػػ(، َكػاَف ىحكيًّػا هػاًٌرا، أدًٓبػا 528( ُسَمْيَهاف بف ُهَحه د بف عبد هللا السبائْ الهالقْ َأُبك اْلُحَسػْٓف اْبػف الط ػراكة)ت3)

عميػً،  بارًعا، تجكؿ كثٓرا فْ بٛد اٖىدلس، لـ يكف أحد أحفع هىً لكتاب سػٓبكيً، ٚك أعمػـ بػً ٚك أكقػف هىػً
كاف يعرؼ باٖستاذ، كذكركا أىً ٚ ٓمقب بالغرب باٖستاذ إٚ الىحكؼ اٖدٓب. َكأل ػَف: )الترشػيح عمػِ الى ْحػك(، 
هختصػػر، ك)الهقػػدهات عمػػِ كتػػاب سػػٓبكيً(، ككػػاف لػػً اعتراضػػات عمػػِ الكتػػاب، ٓتتبػػع فيػػً ٌفػػكات سػػٓبكيً، 

ػػػل اٖىػػػدلس بغيػػػة الهمػػتهس ك)هقالػػة فػػػْ اٚسػػـ كالهسػػػهِ(. اىظػػػر: الضػػّبْ، ، (304)ص فػػػْ تػػػاريخ رجػػاؿ ٌأ
 . (1/602)ج بغية الكعاة السٓكطْ،ك ، (3/1402الحهكؼ، هعجـ اٖدباء )جك 

 .(2/70)ج الكتاب اىظر: سٓبكيً، (4)
ّْ فػْ 5) (، ىحػك: َرَكِبػ ّْ ( جعل أبك الحسف هثل ٌذ أصًٛ يقاس عميً. كذلؾ أىً قاؿ فْ الىسب إلػِ َفُعكلػة: )َفَعِمػ

ػػك هػػذٌب سػػٓبكيً. اىظػػر: سػػٓبكيً،الىسػػب إلػػِ َرُكك  . ٌك  ْ  بػػة، قياًسػػا عمػػِ قػػكلٍـ فػػْ الىسػػب إلػػِ َشػػُىكءة: َشػػَىئ
 .(228)صالههتع فْ التصريف  ابف عصفكر،ك ، (2/70)ج الكتاب

( ىص الجاربردؼ: كفعٓمة َقِريَبة ِهْف )َفِعٓل(، َك)َفِعَٓمة( َلْفًظا، َكُحْكًها. ذكػر الجهيػع ٌاٌىػا فىقػكؿ: إهػا أف يكػكف 6)
ُة َفْتَحًة ِهػْف )َفِعَٓمػٍة(، ه   هعتل الٛـ أك ٚ، فإف لـ يكف هعتل الٛـ فتحذؼ هىً الياء كالكاك، َكُتْبَدُؿ الَكْسَرُة َكالض 
َك)َفُعكَلٍة(، دكف )فعٓل(، ك)فعكؿ(، لكف بشرط صحة العٓف، كىفْ التضعٓف؛ َفَتُقكُؿ ِفْ )َحِىيَفة(، َك)َشُىكَءة(: 

(، ك)شػػىْء(. ّْ (؛ فرًقػػا بٓىٍهػػا. اىظػػر: شػػآٌف، هجهكعػػة  )َحَىِفػػ ّْ (، ك)شػػىكِئ ّْ كفػػْ )حىٓػػف(، ك)شػػىكء(: )حىيِفػػ
 .(409الشافية )ص

 .(409ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 7)



549 
 

َٖ  اؿَ قَ  .(2)(ْ  فِ يىِ حَ : )(ةَ يفَ ىِ حَ  ْبِ )أَ  بِ ٌْ ذْ هَ  إلِ بَ سَ الى   ف  أَ  :(1)افِ ٌ  الد   فُ ابْ  رَ كَ ذَ   ادَ رَ أَ  ًُ ى  أَ كَ ) :ُّْ سِ لُ دَ ىْ ا
.بِ رَ عَ بِ  َس يْ لَ كَ  ،بِ ٌَ ذْ الهَ كَ  ،ةِ ٓمَ بِ القَ  إلِ بِ سَ الى   فَ ْٓ بَ  ؽَ رْ الفَ   فَ هِ  ٍّْ حَ  ْبِ أَ  (3)(ُلَجْيـٍ  فِ بْ  اؿِ ثَ )أُ  بُ قَ لَ  (ةُ يفَ ىِ حَ )كَ  ٍّْ
َٖ  فَ هِ  دُ اعُ بَ الت   كَ ٌُ كَ  ،فِ ْٓ آَ زَ كَ  اؼٍ قَ بِ  ،زُ زُّ قَ الت   (ةُ كءَ ىُ الش  )كَ  .بِ رَ العَ  ًِ فِ  لٌ جُ رَ ) :اؿُ قَ يُ  .اسِ ىَ دْ ا  :ًُ ىْ هِ كَ  ،(ةٌ كءَ ىُ شَ  ي
(.ائِ ىَ شَ ) ـْ ٍِ ْٓ لَ إِ  بُ سَ ىْ ُٓ  ،(4)فِ هَ اليَ  فَ هِ  َْ ٌِ كَ  ، (ةَ كءَ ىُ شَ  دُ زْ )أَ   دُ زْ )أَ  :كاالُ ا قَ هَ ب  رُ كَ  :ٓتِ كِّ السِّ  فُ ابْ  اؿَ قَ  ْ 
  .(6)ٌؼ(كِ ىَ شَ )ا ٍَ ْٓ لَ إِ  بُ سَ ىْ ُٓ  ،كزٍ هُ ٍْ هَ  رِ ْٓ غَ  ب/68/ؽ فْ هِ  ٓدِ دِ شْ بالت  (5(ةَ ك  ىُ شَ 

  ً ل   ْبِ أَ كَ  سػِػٓػػَبػػَكيػْػً فَ ْٓ بَ  (9)ؼٌ َٛ خِ   (ةَ كءَ ىُ شَ )ْ فِ كَ  [(ة  وء  ى  ش  )و   , (ة  ف  يى  ح  )ي ف   وؿ  ق  ت  ف  (8)]: (7)ق و 
ٍَ رِ جْ ُٓ  فسػِػٓػػَبػػَكيػْػً ؛(10)اسِ ب  العَ   (ؤىُ شَ )ِ قَ بْ َٓ فَ  ؛ٓثِ ىِ أْ الت   اءِ تَ  ؼِ ذْ حَ  دَ عْ ا بَ ٌَ اكِ كَ  ؼِ ذْ ْ حَ فِ  (ةٍ ٓمَ عِ فَ )ػ رَ جْ ا هَ ي
ّْ ) :كؿُ قُ تَ فَ  ؛ةِ كرِ سُ كْ الهَ  فِ عَ  حُ تَ فْ ا يُ هَ كَ  ةِ كهَ هُ ْض الهَ  لِ عْ الفِ  فِ عَ  حُ تَ فْ يُ فَ  (دُض عَ ػ)كَ   ًُ ى  إِ فَ  اسِ ب  ك العَ بُ أَ ا ه  أَ كَ  (،َشَىِئ
(ئِ ىَ شَ ) :(ةَ كءَ ىُ شَ )ْ فِ  ـْ ٍُ لَ كْ قَ  ف  أَ  ـُ عُ زْ يَ كَ  ،ٓثِ ىِ أْ الت   اءِ تَ  ؼِ ذْ ِ حَ مَ عَ  رُ ِص تَ قْ يَ كَ  (،ةكلَ عُ فَ )ك اك  تُ بِ ثْ ُٓ   َٚ  اذ  شَ  ٍّْ
(:دِ عَ )كا فْ الُ قَ  ـْ ٍُ ى  أَ ػ رَ  ُٓ َٚ أَ  ؛اءُ اليَ  َْ ٌِ كَ  ،اٍَ تِ خْ أُ  ةَ اٌَ رَ كَ  بِ سَ ْ الى  فِ  يُ رَ كْ  يُ َٚ  اكُ الكَ  ذِ إِ  ؛ًِ بِ  ذُ خَ ؤْ ُٓ   ؼٍّ

                                                           

(، كذلػؾ  فْكجد الباحث: ( (1 ّْ كتاب )شرح الدركس فْ الىحػك(، لػػ)ابف الػدٌاف(، هػا ىصػً: فػْ )حىيفػة(: )حىفػ
الياء( فْ )حىيفة(، بقٓت الكمهة )حىف(، )فعل(، إذا ىسبت إليً فتحت كسطً كهػا أىؾ لها حذفت )التاء(، ك)

فعمػػت فػػْ الىسػػب إلػػِ )ىهػػر(، كالقػػكؿ هػػا قالػػً الػػدٌاف، كهحقػػق كتابػػً ا٘دكػػاكؼ كسػػبق أف ذكػػري ابػػف جهاعػػة 
ر عىػد الػدٌاف أىػً قصػد التفرقػة بػٓف (. كلػـ ٓػذكرٍ هِ )ىَ  :ةِ كرَ ُص بِ  ٓرُ ِص تَ  اءِ الت  كَ  ،اءِ اليَ  ؼِ ذْ حَ  دَ عْ بَ  (؛ةٍ يفَ ىِ حَ بقكلٍـ: )

الىسػػب إلػػِ )فعٓمػػة(هثل :صػػحيفة . كفػػْ التهٍٓػػد:  الىسػػب إلػػِ )حىيفػػة(، كالىسػػب إلػػِ هػػذٌب )أبػػْ حىيفػػة(!
 فيقػػػاؿ: :صػػػحفْ(بحذؼ اليػػػاء ك)حىيفػػػة ،حىفػػػْ(بخٛؼ )جمٓمة(لتضػػػعفية  كبخػػػٛؼ )طكيمػػػة(لٛعتٛؿ عٓىػػػً؛

(، 686، ك674الػػدٌاف، شػػرح الػدركس فػػْ الىحػػك )ص ابػف. اىظػػر: )جبمٓػْ كطكيمْ(كشذ)عهٓرؼ(ك)سػػميقْ(
 (.616)ص رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼك 

( ساقط فْ )ؾ(.2)  ْ  ( )َحِىيِف
ـٍ(. (3 اىظػر: الفٓركزأبػادؼ، القػاهكس ( فْ )ؾ(: )لحيـ(، كفْ )ط(:  )لخيـ(، كفْ )ـ(: )ىجـ(، كالصػكاب: )ُلَجػْي

 .(1/802الهحيط )
ـ حْ)( فْ )ؾ(: (4  .(ِهَف الَيَهفِ  ٌك
 ( فْ )ط(: )َأْزُد َشُىكَءَة(.(5
رؼ،  :( هىقػػكؿ هػػف(6 ، (2/596)ج شػػرح التصػػريح عمػػِ التكضػػػيح الكقػػاد،كاىظػػر:  (.1/58)ج الصػػحاحالجػػٌك

 .(6/509)ج البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدبك ، (3/400)ج ٌهع الٍكاهع السٓكطْ،ك 
ـْ ِإي اُي[. ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكالُهَؤى ثُ 7) ٍِ ْسِتْثَقاِل  َأْكَلِ ِباْلَحْذِؼ ِٚ

، (3/400)ج ٌهػػػػػػع الٍكاهػػػػػػع السػػػػػػٓكطْ،ك ، (2/596)ج شػػػػػػرح التصػػػػػػريح عمػػػػػِ التكضػػػػػػيح ( اىظػػػػػر: الكقػػػػػػاد،(8
 .(6/509)ج البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدبك 
 .(2/24الشافية )جشرح  ( اىظر: الرضْ،(9
 (.3/400)ج الٍكاهع طْ، ٌهع(، كالسٓك 2/112ابف جىْ، الخصائص )ج (10)
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(كِ دَ عَ ) (كِ دَ عَ ) (:كٍّ دُ عَ )ْ فِ كَ  ،ؼ  (،رِ هَ سَ ) (:رٍ هَ سَ )ْ كا فِ الُ قَ كَ  ،اكَ كا الكَ رُ ِّٓ غَ يُ  ـْ لَ كَ  ،اءَ كا اليَ رُ ِّٓ غَ يُ فَ  ؼٍّ ْ فِ كَ  ؼ 
(،رِ هَ ىَ ) (:رٍ هِ ىَ ) ٌُ هَ ى  إِ  لُ قَ ثْ تَ سْ الهُ  ذِ إِ  ؛ةَ ه  كا الض  تُ بَ ثْ أَ كَ  ،ةَ رَ سْ كا الكَ لُ دَ بْ َأفَ  ؼ   .اتِ رَ سْ لكَ اكَ  تِ ءاااليَ  اعُ هَ تِ اجْ  كَ ا 

  ً ل   عِ فْ الم   لُ قَ ثِ  يًِ فِ  عَ هَ تَ اجْ  ًُ ى  َِٖ  :ؼْ أَ  ؛[اي  ي  إ   ـ  ٍ  ال  ق  ث  ت  س  ال   ؼ  ذ  ح  ال  ى ب  ل  و  أ   ث  ى  ؤ  اله  و  ]: (1)ق و 
 ٓرَ ِٓ غْ الت   ف  َِٖ  ؛اءِ اليَ  ؼَ ذْ تبع حَ أ اءُ الت   ًُ ىْ هِ  ؼَ ذِ ا حُ ه  لَ  ًُ ى  إِ  :ٓلَ قِ كَ  .طقَ فَ  عِ فْ الم   لُ قَ ثِ  رِ ك  ذَ ْ الهُ فِ كَ  .ِىَ عْ الهَ كَ 
ًٛ عِ فَ ) ف  إِ  :ٓلَ قِ كَ  .ٓرِ ِٓ غِ الت  بِ  ُس ىَ ؤْ ُٓ  َٖ كَ  (.ةٍ كلَ عُ فَ )كَ  (ةٍ ٓمَ عِ فَ )ِ مَ عَ  افِ هَ د  قَ هُ  (كًٚ عُ فَ )كَ  (،ي  ؼِ ذْ الحَ  ـُ دَ عَ  لُ ْص ا
ٌُ هَ ا كَ هَ ٍِ ْٓ لَ إِ  بَ سَ ىْ ُٓ  فْ أَ بِ  ق  حَ أَ ا اىَ كَ فَ  َٖ  اؿَ قَ كَ  ،(2)لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ ْ شَ ا فِ هَ  كَ ٌُ  حُ ارِ الش   ًِ بِ  لَ م  ا عَ هَ كَ  .اهَ ا   ُّْ سِ لُ دَ ىْ ا
َٖ  ًُ ى  إِ  :(3)   .ِلَ كْ ا

  ً ل  َٖ  كَ ٌُ  افَ ا كَ ه  لَ  رَ ك  ذَ الهُ  ف  َِٖ  كْ أَ  [اي  ي  إ   ـ  ٍ  ال  ق  ث  ت  س  ال  ]: (4)ق و  َٖ كَ  ،لُ ْص ا  َٓب ِص ىَ  ذَ خَ أَ  قُ بَ سْ ا
 َٖ  . لِ ْص ا

   ً ل  ْ  فِ َٚ كَ  ،رِ ك  ذَ ْ الهُ  فِ َٚ  ،اءِ اليَ كَ  ،اكِ الكَ  فَ هِ  ءٌ ْْ شَ  يًِ فِ  ْؼ ذَ حْ يُ  ـْ لَ  :ؼْ أَ  [؛يًف   واق  رّ  ف  ي   ـ  م  ف  ]: (5)ق و 
  .ثِ ى  ؤَ الهُ 

 : ً ل  ْ  ) :كاالُ قَ  كْ لَ  ْىِ عْ يَ  [س  ب  الم   ع  ه   يير  غ  الت   ة  اد  ي  ز   ـ  ز  وا ل  ب  م  ق   و  م  ف  ]ق و   ٓرُ ِٓ غْ الت   رَ ثُ كَ  (طاِل
ِ٘ بِ    .(6)(ِمَ طَ ) فْ هِ  لٍ اعِ فَ  ـُ اسْ  (اؿَ طَ ) إلِ ةِ بَ سْ الىِّ بِ  َس بَ التَ كَ  ،ِؼ ذْ الحَ  دَ عْ بَ  ؿِ َٛ عْ ا

: ً ل   (،اٍت َض يَ بَ ) تَ زْ جَ أَ  دْ قَ  تَ مْ قُ  فْ إِ فَ ) :ػافَ ٓػ  ك حَ بُ أَ  اؿَ قَ  [اؿ  ق  ث  ت  االس   ـ  ز  وا ل  ب  م  ق  ي   ـ  ل   و  ل  و  ] ق و 
ّْ ) ْت زَ جَ أَ  ٛ  ٍَ فَ  ؛يؾِ رِ حْ الت  بِ  (اتٍ زَ كَ جَ )كَ   كَ ٌُ كَ  ،ؽٌ رْ ا فَ هَ ٍُ ىَ ْٓ بَ  تُ مْ قُ  (؟ةٍ يمَ كِ طَ ) إلِ ةِ بَ سْ ىِّ ْ الفِ  يؾِ رِ حْ الت  بَ  (َطَكِل
  .اىتٍِ .(7)فٌ ىَ أْ تَ سْ هُ  اءٍ يَ بِ  ةُ بَ سْ الىِّ كَ  ،اٍَ بِ  د  تَ عْ يُ  ـْ مَ فَ  ؛ةٌ َض ارِ عَ  (اتٍ زَ كَ جَ )كَ  (،اٍت َض يَ بَ )ْ فِ  ةَ كَ رَ الحَ  ف  أَ 

                                                           

 .(410ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
 .(1/564)ج ( اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل(2
 .اٖىدلسْ، الهحصل فْ شرح الهفصل( 3)
ًُ: ]َفَمْك َقَمُبكا َلِزـَ ِزَياَدُة الت ِغِٓٓر َهَع الم ْبِس[.4)  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكُل
ـْ ِإي ػاُي. أهػا الهعتػل العػٓف فمػـ يفرقػكا فيػً؛ فقػالكا: )طػكيمْ(  ( ىص5) ٍِ ْسػِتْثَقاِل الجاربردؼ: َكالُهَؤى ُث َأْكَلِ ِباْلَحػْذِؼ ِٚ

فْ )طكيل(، ك)طكيمة(؛ ٖىٍـ لك قػالكا: )َطػَكِلْ( فػْ )طكيمػة( لتحركػت الػكاك، كاىفػتح هػا قبمٍػا. فمػك قمبػكا لػـز 
يقمبػكا لػـز اٚسػتثقاؿ. ككػذا: )قػككلْ( فػْ )قػككؿ(، ك)قككلػة(. اىظػر: شػآٌف،  زيادة التغٓر هع المبس، كلػك لػـ

 .(410هجهكعة الشافية )ص
 .(4/162( اىظر: ابف سٓدي، الهخصص )ج6)
ف كػػاف هعتػػّل العػػٓف ٓجهػػع عمػػِ َفْعػػٛت 7) بسػػككف العػػٓف، ىحػػك: َبْيَضػػات كَجػػْكَزات، فػػْ جهػػع: َبْيضػػة -( ...كا 

ها ألفا. كٌُػَذْٓل ُتَسػكِّؼ كَجْكَزة، ٚستثقاؿ الحركة ع ها ألفا، كحصكؿ التغٓٓر إف قمبٌك مِ الكاك كالياء إف لـ يقمبٌك
بفتح الياء ]كالػكاك[ كلػـ تمتفػت  -بٓف الصحيح كالهعتل العٓف، فتقكؿ فْ جهع َبْيَضة كَجْكَزة: َبَيضات كَجَكزات 

 .(1/432إلِ حركتٍها لعركضٍها. اىظر: ركف الدٓف، شرح الشافية )ج
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(،يمِ كِ طَ )ح ح  َص  دْ قَ ) :-اًض يْ أَ  – كؿَ قُ تَ  فْ أَ  ؾَ لَ كَ  ِ٘ َض تَ قْ هُ  كدِ جُ كُ  عَ هَ  لْ هَ عْ يُ  ـْ لَ كَ  ْ   كِؼ خَ لِ  ؛ؿِ َٛ عْ ِ ا
(كلِ طُ ) ازَ  جَ ٛ  ٍَ فَ  ؛ًِ ابِ ْ بَ فِ ْ تِ أْ يَ ا سَ هَ كَ  سِ بْ المّ    .ؾَ لِ ذَ  ٓرِ ظِ ىَ لِ  ؿٍ َٛ عْ إِ  رِ ْٓ غَ  فْ هِ  ًِ اسِ يَ ِ قِ مَ عَ  ؽِ رْ الفَ  ضِ رَ غَ لِ  ْ 

  ً ل  ً  وا ف  ق  رّ  ف  ي   ـ  ل  و  (2)]: (1)ق و    .ثِ ى  ؤَ ْ الهُ  فِ َٚ كَ  ،رِ ك  ذَ ْ الهُ  فِ َٚ  ؼِ ذْ الحَ بِ  [-اًض ي  أ   – ي

 : ً ل  ْ فِ  (3)(ؼ  كرِ رُ حَ ) :-اًض يْ أَ  – اؿُ قَ يُ كَ  (.كرٍ رُ حَ ) إلِ ةً بَ سْ ىِ  :ؼْ أَ  ؛[ر  ك  ذ  ي اله  ف   (ي  ور  ر  ح  )و  ]ق و 
 ـْ ٍِ عِ هَ تَ جْ هُ  ؿَ ك  أَ  ف  َِٖ  ؛جِ ارِ كَ الخَ  فَ هِ  (ةُ ي  كرِ رُ الحَ )ا ٍَ ْٓ لَ إِ  بَ سِ ىُ  رُ َص قْ يُ كَ  دُّ هَ يُ  ،ةٍ يَ رْ قَ  ـُ اسْ  ،(اءَ كرَ رُ حَ ) إلِ ةِ بَ سْ ىِّ لا
َٖ ىَ ٌُ ب/ 69/ؽ ادُ رَ الهُ كَ  .اذَ ٌَ  ْتٍ أْ يَ سَ كَ  .اٍَ بِ  افَ كَ    .  ؿُ ك  ا ا

  ً ل   ـْ لَ  ًُ ى  َِٖ  ؛ةِ بَ سْ الىِّ  اؿُ حَ  َس بِ تَ مْ َٓ فَ  (؛ـٌ مَ عَ ) كَ ٌُ كَ  (،دّ شَ ) ٓرُ ِص يَ  ـَ غَ دْ أَ  كْ لَ  ًُ ى  َِٖ  ؛[س  ب  الم   ع  ه  ]: (4)ق و 
  .ض (.كرٍ رُ حَ ) إلِ كْ أَ  (،رّ حَ ) كْ أَ  (ٓدٍ دِ شَ ) إلِ كْ أَ  ،لٍ جُ رَ  ـُ اسْ  (دّ شَ ) :ؼْ أَ  ؛ةَ بَ سْ الىِّ  ف  أَ  ـْ مَ عْ يَ 

 : ً ل   يحُ الرِّ  (:كرُ رُ الحَ )ك :كَس اهُ ْ القَ فِ  اؿَ قَ  .ةِ ارَ رَ ِ الحَ ىَ عْ هَ بِ كَ  ([ة  ار  الح   يح  الرّ  )و   (,ر  الح  )و  ]ق و 
  .(5)ارُ الى  كَ  ،ـُ ائِ الد   رُّ الحَ كَ  ،سِ هْ الش   رُّ حَ كَ  ،ارِ ٍَ الى  بِ  كفُ كُ يَ  دْ قَ كَ  ،لِ ْٓ الم  بَ  ةُ ار  الحَ 

  ً ل   رُ بَ الخَ  ةَ ىَ ْٓ ٍَ جُ  دَ ىْ عِ )كَ  ،لِ ثَ ْ الهَ فِ كَ  ،ةٍ بٓمَ قَ  ـُ اسْ  (:ةُ ىَ ْٓ ٍَ جُ ) [خل  إ   (7)(ة  ى  ي  ٍ  ج  )ي ف   وؿ  ق  ت  ف  ]: (6)ق و 
  .(9)ةٌ اعَ سَ  :ؼْ أَ  (؛ارٍ ٍَ ىَ  فْ هِ  ةٌ هَ يْ كَ قُ ) :اؿُ قَ يُ كَ  .لٍ جُ رَ  ـُ اسْ  (:ةُ ىَ ْٓ َٓ عُ )كَ  .(8)(ٓفُ قِ اليَ 

                                                           

(1)  ًِ ُقػػػكا ِفيػػػ ـْ ُيَفرِّ ( فػػػْ الهػػػذكر، (، ك)حػػػركرؼّ اليػػػاء كػػػػ)شدٓدؼّ  -َأْيًضػػػا –ىػػػص الجػػػاربردؼ: كأهػػػا الهضػػػاعف َفَمػػػ
كالهؤىث ٖىٍـ لك حػذفكا اليػاء كالػكاك، كقػالكا: )شػددؼ(، ك)حػررؼ(؛ ٖدػ إلػِ الثقػل، كلػك أدغهػكا لزهػكا زيػادة 

. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشػافية -أيًضا –الحرارة  التغٓٓر هع المبس. ك)الحركر(، ك)الريح الحارة(، كبهعىِ
 .(1/4109)ج

ِر[.(2 ( ِفْ الُهَذك  ًُ: ]َك)َحُركِرؼ   ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكُل
(3.)  ( فْ )ط(: )َحَرِكؼ 
(، َك)الرِّيُح الَحار ُة([.4)  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َك)الَحرُّ
 .(1/374)جاىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط ( 5)
 .(411ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 6)
ة( هَ يْ كَ )قُ ، كة(مَ ْٓ مَ بخٛؼ )قُ ، (ةَ ظَ يْ رَ ىسبة إلِ )قُ  (ْ  ظِ يْ رَ )قُ ، ك(ْ  ىَ ْٓ ٍَ )جُ : ة(ىَ ْٓ ٍَ )جُ  هثل:، ة(مَ ِٓ عَ الىسب إلِ )فُ  (7)
رضكاف دمحم،  اىظر: .(ةىَ ْٓ دَ رُ )لِ إ (ْ  ىِ ْٓ دَ )رُ : ذ  كشَ ، (ْ  هِ يْ كَ )قُ  ،(ْ  مِ ْٓ مَ )قُ  :فيقاؿ ؛كؿ كاعتٛؿ الثاىْتضعٓف اٖب

 .(616)ص التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ
 .(2/3)ج هجهع اٖهثاؿ ( اىظر: الهٓداىْ،8)
 .(1/1152)ج اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط( 9)
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  ً ل   :اؿُ قَ ثَ تِ اٚسْ كَ  ،بِ مْ القَ  ٓرِ دِ قْ ِ تَ مَ عَ  ،سِ بْ الم   عَ هَ  ٓرِ ِٓ غْ الت   ةُ ادَ يَ زِ  كَ ٌُ كَ  [ور  ذ  ح  اله   ـ  ز  م   ي  ال  ف  ]: (1)ق و 
  .بِ مْ القَ  ـِ دَ عَ  ٓرِ دِ قْ ِ تَ مَ عَ 

  ً ل  [ر  الغ   ف  أ   إلى ة  ار  ش  ]إ  : (2)ق و  َٖ  َض رَ الغَ  ف  َِٖ  ض   دَ عْ بَ كَ  ،ةٍ عَ بَ رْ أَ ِ مَ عَ  ةُ هَ مِ الكَ  كفَ كُ تَ  فْ أَ  ْ  مِ ْص ا
 ،(3)(ةٌ كلَ عُ فَ )ا ه  أَ كَ  (.ةٍ ٓمَ عِ فَ ) كْ أَ  (،ٓلٍ عِ فَ ) فِ زْ ِ كَ مَ  عَ ٚ  إِ  كفُ كُ  يَ َٚ  ةِ هَ مِ الكَ ي ِ ذِ ٌَ  لُ ثْ هِ كَ  .ٓفٍ لِ  ؼُ رْ حَ  ةِ رَ سْ الكَ 
  .ضِ رَ العَ بِ  لْ بَ  اِت الذ  ا بِ كدً ُص قْ هَ  كفُ كُ  يَ َٛ فَ  ؛ؾَ لِ ذَ كَ  ْت سَ يْ مَ ا فَ ٍَ اتُ كَ خَ أَ كَ 

َٖ )ي ف   (ي  ه  ي  م  س  )و  ] :فُ ىِّ َص الهُ  اؿ  ق   (ر  ي  ه  ع  )و   (,دِ زْ ا  :ؼُّ ػػرِ كٌَ ػػْ الجَ  اؿَ قَ  (4)[اذ  ش   (بٍ مْ كَ )ي ف   ي 
 كَ ٌُ كَ  ،(5)(أبَ سَ  فِ بْ  فَ َٛ ٍْ كَ  فِ بْ  ػؾِ ػالػِ هَ  ػػفِ ىبت بْ  فِ بْ  ِث كْ الغَ  فُ بْ  دُ زْ )أَ  كَ ٌُ كَ  ،فِ هَ اليَ  فَ هِ  ٍّْ حَ  كبُ أَ  : (دٌ زْ )أَ 
 (:بٌ مْ كَ ) :اؿَ قَ كَ  . (اةَ رَ سُ  دُ زْ )أَ كَ  (،افَ هَ عُ  دُ زْ )أَ كَ  ، (ةَ كءَ ىُ شَ  دُ زْ )أَ  :اؿُ قَ يُ كَ  .(6)حُ َص فْ أَ  ةِ ىَ اكِ الس   :ؼْ أَ  ؛ٓفِ السِّ بِ 
 :يِ دِ َٚ كْ أَ  فْ هِ كَ  ،فِ هَ اليَ بِ ٍّْ حَ  كبُ أَ  :حُ ْص فَ أ ٓفِ السِّ بِ كَ  ،(ثِ كْ الغَ  فُ بْ  دُ زْ )أَ  :كسِ اهُ ْ القَ فِ كَ  .ةَ اعَ َض قُ  فْ هِ  ْ  حَ 
 َٖ    .(7)ـْ ٍُ مُّ كُ  ارُ َص ىْ ا

  ً ل   بُ سَ ىْ التْ تُ   (ةَ هَ يْ مَ سُ ) فْ هِ  اءُ اليَ  ؼِ ذَ حْ يُ  ـْ ا لَ هَ ى  إِ  ْىِ عْ يَ  ي[الت   (ة  ه  ي  م  س  ب  ) س  ب  ت  م  ي   ال  ئ  ل  ]: (8)ق و 
َٖ ) إلِ َٖ )ِ لَ إِ  بُ سَ ىْ ُٓ  ،فِ هَ اليَ  فَ هِ  ةٍ ٓمَ بِ ك قَ بُ أَ  : (ةُ هِ يْ مَ السُّ )كَ  (،دِ زْ ا َٖ )كَ  (.دِ زْ ا  ٛ  ئَ لِ  ةٌ ٓمَ بِ قَ  -اًض يْ أَ  - (:دُ زْ ا
َٖ )ِ لَ إِ  بُ سَ ىْ  ُٓ َٚ  ،ػ رَ خْ أُ  ةٌ ٓمَ بِ قَ  َْ ٌِ كَ  ، (ةَ هَ يْ مَ سُ ػ)بِ  َس بِ تَ مْ َٓ   :ؿِ ك  َٗ لِ  كؿُ قْ تَ فَ ؛ اسِ يَ ِ القِ مَ عَ  َيةٌ ار جَ  َْ ٍِ فَ  (؛دِ زْ ا
(،هِ يْ مَ سُ ) (؛هَ مَ سُ )ْ اىِ مث  لِ كَ  ْ    .(9)اهَ ٍُ ىَ ْٓ بَ  ؽِ رْ مفَ لِ  ْ 

                                                           

َْٖزِد(، َك)ُعَهِْٓرؼ  1) ( ِفْ )ا  ْ ُف: ]َك)ُسَمْيِه  ( ِفْ )َكْمٍب( َشاذ [.( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقكؿ الُهَصىِّ
 .(412ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
ْ  ىَ شَ (: )كها فْ  )شىكءة (فعكلة) (تحذؼ )كاك :ة( بفتح الفاءكلَ عُ لِ )فَ إالىسب ( 3) فتحذؼ ؛ (ؼ  كِ ىَ )شَ  أك، (ِئ

اف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك رضك  اىظر: .ٚعتٛلٍا؛ ة(كلَ ئُ ك)قَ  ،اٍَ يفِ عِ ْض تَ لِ  ة(؛كلَ مُ )هَ  :الكاك أك الٍهزة بخٛؼ
 .كالصرؼ

. سٓبكيً، الكتاب 4) ، كفْ عهٓرِة كمٍب: عهٓرؼ   ْ  .(3/339)ج( قالكا فْ سميهة: سميه
 .(776)ص الطبقات الكبرػ، هتهـ الصحابة، الطبقة الرابعة ( اىظر: ابف سعد،5)
ػ6) ٍَ ٌَػا كمِّ َٖزد(، ٌذي الّثُٛث الكمهاُت هعَىا َْٖسد! كا َْٖزد: ( )...َعْسد كا يكػكف بهعَىػِ  -َأيضػاً  -ا: )الُقُبػل(. َقػاَؿ: كا

ٌَُك الىِّكاح  .(7/382الزبٓدؼ، تاج العركس )ج .)الَعْزد(، َك
 .(1/265)ج اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط( 7)
َٖف  الُجَذْيَهَة ُجَذْيَهَتاِف[.8) [ :ًُ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكُل

 .(1/376)ج( ركف الدٓف، شرح الشافية (9
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ً  ق   ل  ِ لَ إِ  بُ سَ ىْ ُٓ  ةٌ ٓمَ بِ قَ  َْ ٌِ  ْالتِ   (ةَ ٓرَ هِ عَ ) فْ هِ  اءُ الت   ؼُ ذَ حْ تُ  ـْ ا لَ هَ ى  إِ  ْ:ىِ عْ يَ  [يالت   (ة  ير  ه  ع  )و  ]: (1)و 
 كؿُ قُ ىَ فَ  ؛اسِ يَ القِ  ِمَ عَ  َيةٌ ار جَ  َْ ٌِ كَ  (،بٍ مْ كَ  ْىِ بَ )ِ لَ إِ  بُ سَ ىْ  ُٓ َٚ  ْالتِ   (ةَ ٓرَ هْ عَ ػ)بِ  َس بِ تَ مْ  َٓ ٛ  ئَ لِ  (؛ٍب مْ كَ  ْىِ بَ )
(،ٓرِ هِ عَ ) :ؿِ ك  َْٗ لِ  (؛رِ هَ عَ ) :ْاىِ مث  لِ كَ  ؼ    .(2)اهَ ٍُ ىَ ْٓ بَ  ؽِ رْ مفَ لِ  ؼ 

 : ً ل    .اءِ اليَ  ؼُ ذْ حَ  ثُ ْٓ حَ  فْ  هِ َٚ  [اه  ٍ  ل  و  أ  وا ه  ض   ث  ي  ح  ]ق و 
 : ً ل  (،دِ بَ عُ ) كَ ٌُ كَ  [وب  س  ى  ا اله  ذ  ٌ  ]ق و    .(3)بِ رَ العَ  فَ هِ  ةٍ ٓمَ بِ قَ  ـُ اسْ  :(ةُ دَ ْٓ بَ عُ )كَ  ؼ 
 : ً ل   بُ سَ ىْ ُٓ  (سِ يْ القَ  دِ بْ عَ ) فْ هِ  ةٌ ٓمَ بِ قَ  : (ةُ هَ يْ ذَ جُ ) :(4)ؼُّ ػػرِ ٌَ ػػكْ الجَ  اؿَ قَ  [اف  ت  ه  ي  ذ  ج   ة  ه  ي  ذ  الج   ف  أل  ]ق و 

(هِ ذَ جُ ) ـْ ٍِ ْٓ لَ إِ   ِب رَ ْ العَ فِ ) :(6)ػافَ ٓػ  ك حَ بُ أَ  اؿَ قَ كَ  .ٍَِ تَ ىْ اِ  .(دسَ )أَ  : (ةَ هَ يْ ذَ جُ )ِ لَ إِ  ؾَ لِ ذَ كَ كَ  .يؾِ رِ حْ الت  بِ  (5)ْ 
 كَ ٌُ كَ  ،(ةُ هَ يْ ذَ جُ ) :(ةَ اعَ زَ خُ )ْ فِ كَ  ،(8(ٓرٍ ٌِ زُ  فُ بْ  ةُ هَ يْ ذَ جُ ) :(7)()اٖزدْ فِ فِ  ؛(ةُ هَ يْ ذَ جُ ) ـْ ٍُ هُ اسْ  ةٌ اعَ هَ جَ 
 .ٍَِ تَ ىْ اِ  .يـٍ هِ تَ  ْىِ بَ  فْ هِ  ْ  حَ  :(9)ةَ دَ ْٓ بَ ك عُ بُ أَ  اؿَ قَ كَ  .(ػػؾٍ ػالِ هَ  ػػفُ بْ  ةُ هَ يْ ذَ جُ ) :(شٍ يْ رَ قُ ) ْفِ كَ  .(قُ مَ طَ ْص الهُ )
  .بجيـ كذاؿ هعجهة :(ةَ هَ يْ ذَ جُ ك)

  ً ل  َٖ  ْ:ىِ عْ يَ  [ل  ص  ى األ  ل  ا إ  وعً ج  ر  ]: (10)ق و  ٌء.شَ  ًُ ىْ هِ  َؼ ذَ حْ  يُ َٚ  فْ أَ  ةٍ هَ مِ كَ  لِّ ْ كُ فِ  لُ ْص ا ْْ  
 : ً ل   اؼٍ زَ بِ  ،(11)(ةَ ىَ ْٓ بَ زَ ) :ِلَ إِ  ةِ بَ سْ ْ الىِّ فِ  ـْ ٍُ لُ كْ قَ  [يل  ب  ا الق  ذ  ٌ   ف  ه   ً  ل   ً  ج   و  ال  ف   ـ  ا الض  ه  أ  و  ]ق و 

َٖ بِ  (ْ  اىِ بَ زَ ) :بِ رَ العَ  فَ هِ  ٍّْ حَ  ـُ اسْ  :كفٍ ىُ هكحدة كَ كَ   َت بْ سَ ىَ  ـ  ثُ  اٍَ  بِ ًٛ جُ رَ  تَ ْٓ ه  سَ  كْ لَ ) :ػافَ ٓػ  ك حَ بُ أَ  اؿَ قَ  .ِف لِ ا

                                                           

 .(413ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
 .1/376جالهرجع السابق، ( (2
 .(3/336( اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج(3
رؼ، الصحاح )4)  .(5/1884ج( اىظر: الجٌك
(. سٓبكيً، الكتاب )ج5) (، فيضـ الجيـ، كيجريً هجرػ )ُعَبِدؼ   ْ  .(3/336( )ُجَذِه

 .(5/376جالبحر الهحيط ) ( أبك حياف،(6
ََٖسِد(.7)  ( فْ )ط(: )ا
ٓػػر بػػف قػػيس بػػف الحجػػر بػػف عهػػراف،  -( بىػػك جذيهػػة 8) ػػـ بىػػك جذيهػػة بػػف ٌز بطػػف هػػف اٖزد هػػف القحطاىيػػة، ٌك

ـ أبك حياف فْ شرح التسٍٓل. القمقشىدؼ، ىٍاية اٖرب فْ هعرفة أىساب العرب  .(208)ص ذكٌر
 .(2/266)ج هجاز القرآف ،( اىظر: هعهر بف الهثى9ِ)
ٌََذا الَقِبِٓل[.10) ًُ ِهْف  ًَ َل َٛ َكْج ُـّ َف  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكَأه ا الض 
ػػِث بػػِف بْكػػِر بػػِف عْبػػِد َهَىػػاة بػػِف كىاَىػػةَ (َسِفَٓىةػ)، كػػ(( )َزِبَٓىػػة11) ػػـ بُىػػك َزِبَٓىػػة بػػف جىػػدِع بػػِف لْٓ ْ  ِهػػَف الَعػػَرِب، ٌك  ،: حػػ

ًُ  ،ككلُدُي َعْبد ّللّاِ  ًُ ُصػْحَبةٌ  ،الَهْكِت، ِهف َكلِد ُأَهيَة بِف الحاِرِث بِف اْٖسكرِ  سْرباؿُ  :يقاُؿ َل ،  بٌ َٛ ِكػ يُ ككلػدُ  ،َل ّْ كُأبػ
ْسػػَبةُ  ْ  ) :َلٍهػػا ِذْكػػػٌر؛ )كالىِّ َفػػةٌ  (َزبػػػاِى ًِ عمػػػِ غٓػػػِر ِقيػػاٍس، كػػػأى ٍـ َأْبػػدُلكا اِٖلػػػَف َهكػػاف اليػػػاِء ِفػػػْ ُهَخف  َبَكْي ْٓ ، َعػػػف ِسػػ

(  ْ ُّْ (َزِبٓى ُّْ ) :ِفيًِ  . كقاَؿ الر شاط ّْ ػ)، ك(َزْبى ابف سٓدي، ك ، (3/338. اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج(َربيَعةَ )ك (،َرْبع
 .(35/137الزبٓدؼ، تاج العركس )جك ، (4/160الهخصص )ج
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 دٌ رِ ط  هُ  كَ ٌُ كَ  ،(2)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً ؾَ لِ ِ ذَ مَ عَ  أ/70/ؽ ص  ىَ ؛ (1)اسِ يَ لقِ اِ مَ عَ  (ْ  ىِ بَ زَ ) :فْ كِ لَ كَ  (،ْ  ىِ ابَ زَ ) :لْ قُ تَ  ـْ لَ  ًِ يْ لَ إِ 
ًِ فِ  ْت ذ  ا شَ هَ  لِّ ْ كُ فِ   ًُ بُ سِ ىْ ا تَ هَ ى  إِ فَ  ،ًِ يْ لَ إِ  ةَ بَ سْ الىِّ  تَ دْ رَ أَ كَ  ،اهً مَ عَ  ارَ َص فَ  ًِ بِ  َت ْٓ ه  ا سَ ذَ إِ  بِ سَ لى  ْ افِ  بُ رَ العَ  ي
  .ٍَِ تَ ىْ اِ  .اهً مَ عَ  ٓرَ ِص يَ  فْ أَ  لَ بْ قَ  بِ سَ ْ الى  فِ  افَ كَ  ؼالذِ  اذِّ ِ الش  مَ  عَ َٚ ، اسِ يَ ِ القِ مَ عَ 

  ً ل  [ع  ض  و  ه   ةُ يبَ رَ خُ كَ ]: (3)ق و 
 .اءِ الر   حِ تْ فَ كَ  ،ةِ هَ جَ عْ الهُ  ِـّ َض بِ  :(بٌ رَ خُ )كَ  .ةِ رَ ْص البَ بِ  :ؼْ أَ  ؛(4)

ّْ )كَ  .يـِ الهِ  حِ تْ فَ بِ  :(5)(ةُ ادَ زَ الهَ )كَ   ةُ َأسْ ىَ  ـْ ٌُ كَ ) :ؼُّ ػػرِ ٌَ ػكْ الجػَ  اؿَ قَ  ،(ةَ اىَ ىَ كِ ) فْ هِ  (ـٍ يفقَ )ُ ِ لَ إِ  ةٌ بَ سْ ىِ  (:ُفَقِه
 .(6)(كرِ ٍُ الشُّ 

  ً ل    ْفِع.الم   ارِ بَ تِ اعْ بِ  ؛(8)(ةَ بَ يْ رَ خُ )ِ لَ إِ  دٌ ائِ عَ  ٓرُ هِ الض   :اؿُ قَ يُ كَ  [ي  اؤ  ي   ت  ك  ر  ت  ]: (7)ق و 
 : ً ل   (،ْ  فِ يْ قَ ثَ ) اُس يَ القِ كَ  ، (فَ ازِ كَ ٌَ ) فْ هِ  ةٌ ٓمَ بِ قَ  َْ ٌِ كَ  ، (ٓفُ قِ ثَ ) ًُ مَ ْص أَ  ف  َِٖ  ؛([يلٍ ع  ف  )ى م  ع   د  ار  و  ]ق و 

(.يفَ رِ )ظَ كَ  (،يٍف رِ ظَ ػ)كَ   :ًِ لِ كْ ْ قَ فِ  .اسِ يَ ِ القِ مَ عَ  اءَ جَ  ،(ْ  شِ يْ رَ قُ ) :اُس يَ القِ كَ  ٍّْ
 ة  اب  ٍ  ه   ً  ي  م  ع   ي  ش  ي  ر  ق   يء  جي  

 
 (9)ـ  ر  ك  الت  أ و  د  ي الى  اع  ى د  ل  إ   يع  ر  س   

 

                                                           

 .(414ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
 .(3/338( اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج2)
(، ...ك)ُخريبػػة(: تركػػت ( ىػػص الجػػاربردؼ: )قػػكؿ الهصػػىف: )كُخريبػػْ(، كا3)  ْ َمػػة(، كالقيػػاس: )ُخَربػػ رد عػػف )ُفَعْٓ

ْ )عركة الهزادة(. ك جهع )خربة(، ٌك ، ٌك ًٛ  ياؤي فْ الىسبة؛ لئٛ ٓمتبس بالىسبة إلِ )خرب( عه
(، عمػِ غٓػر ِقَيػاس، َكَذِلػَؾ أّف َهػا َكػاَف عمػِ )فعٓمػة( ف4) ّْ : )ُخَريبػ

ًِ ًِ ( )الُخَرْيبُة(: هكضٌع، َكالّىسب ِإَلْيػ الىسػب ِإَلْيػ
ذا َكَىْحكي. ابف سٓدي، ٍَ ٚ  َها َشذ  َك  .(5/178)ج الهحكـ بَطرح اْلَياء، ِإ

ػػا اْلَهػػاُء َكَجهْ 5) ٍَ ػػا آَلػػٌة ُيْسػػَتَقِ ِفٓ ٍَ َى  ـِ َكاْلِقَيػػاُس َكْسػػُرٌَا ِٖ ػػُد َكُرب َهػػا ِقٓػػَل َهػػَزا( اْلَهػػَزاَدُة َشػػْطُر الر اِكَيػػِة ِبَفػػْتِح اْلِهػػي ػػا َهَزآِ ٍَ ٌد ُع
ا اْلَهاُء. الفٓكهْ، الهصباح الهىٓر )ج ٍَ ُد ِفٓ ًُ َُٓتَزك  َى  ٌَاٍء َكاْلَهَزاَدُة َهْفَعَمٌة ِهْف الز اِد ِٖ  .(1/260ِبَغِْٓر 

رؼ،6) ـ ىسأة الشٍكر. اىظر: الجٌك (، ٌك  ْ ٌَُذِل (، هثل: )  ْ  .(5/2003)ج الصحاح ( كالىسبة إلٍٓـ: )ُفَقِه
(.( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َكال7)  ْ  ِقَياُس: )ُقَرْيِش
(، عمِ غٓر ِقَياس.8) ّْ : )ُخَريب

ًِ  ( َكالّىسب ِإَلْي
د9) ٌِ ٌَِرّؼ كالَخِمُٓل، كَىَقَمً ابػُف ِدْحَيػَة ِفػْ الت ْىػِكير، كالبٓػُت هػف َشػَكا ٌََكَذا َأْىَشَدي الَجْك كتَػاِب  ( هف ]الطكيل[ بٛ ىسبة 

 ِسَٓبَكْيً هف ُجْهَمِة َثَٛثِة َأبياٍت َكٌِْ:
ـِ  ٍُ ًِ َدَهاَهٌة ... ِإذا َها َغَدا َيْغُدك ِبَقْكٍس كَأْس  كَلْسُت ِبَشاِكؼٍّ َعَمْي

ـِ  ىْكلِكى   ٌَٚص كَأْعَياِف الَجَراِد الُهَىظ  ْ  ُهَفاَضٌة ... ِد  أَْغُدك َعَم
اَبٌة ... َسِريعٌ  ٍَ ٍّْ َعَمْيً َه ـِ  ِبُكل ُقَرْيِش  ِإلِ َداِعْ الى َدػ كالت َكرُّ

(، ٌىػاؾ ركايػة: كلِكى هػا أَْغػُدك(: شػاٌد: عمػِ الىسػب إلػِ: )شػاء(. )ِبَشػاِكؼٍّ (، ٌىاؾ ركاية: )َفَمْسُت(. ك)كَلْستُ )
ٍّْ  ِبُكػػػلِّ ك) (.أَْغػػػُدك ىػػػْكلِكى  ) ٍّْ (: شػػػاٌد عمػػػِ )ُقَرْيِشػػػ  (: شػػػاٌد عمػػػِ جهػػػع: )عػػػٓف(.كَأْعَيػػػافِ ك) ( باليػػػاء.ُقَرْيِشػػػ

، (3/389)جك، (3/367)جك، (3/337: سٓبكيً، الكتاب )جاىظركاٖبيات جاءت هتفرقة فْ كتاب سٓبكيً.
رؼ،ك   .(17/326لزبٓدؼ، تاج العركس )جكا، (3/1016)ج الصحاح الجٌك
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  ً ل  ٌُ هَ كَ   ا(هً يْ فقَ )ُ  ف  أَ  ْىِ عْ يَ  [س  ب  الم   ع  ف  د  ل  (2)]: (1)ق و   ـُ اسْ  ؾَ لِ ذَ كَ  ، (ةَ اىَ ىَ كِ  ْىِ بِ ) فْ هِ  لٍ جُ رَ  ـُ اسْ  كَ ا 
 ةُ بَ سْ الىِّ كَ  .اءِ اليَ  اتِ بَ ثْ إبِ  (،ْ  هِ يْ قَ فُ )  (يـٍ هِ تَ  ْىِ بَ ) فْ هِ  ؼالذِ   (يـٍ قَ فُ )ِ لَ إِ  ةُ بَ سْ الىِّ كَ  . (يـٍ هِ تَ  ْىِ بَ ) فْ هِ  رَ آخَ  لٍ جُ رَ 
 .اهَ ٍُ ىَ ْٓ بَ  ؽِ رْ مفَ لِ  اءِ اليَ  ِؼ ذْ حَ بِ  (ْ  هِ قَ فُ ) : (ةَ اىَ ىَ كِ  ْىِ بَ ) فْ هِ  ؼالذِ   (يـٍ فقَ )ُ ِ لَ إِ 

 : ً ل  ٌُ هَ كَ   (احً يْ مَ هُ ) ف  أَ  فْ هِ  [ (دٍ ع  س   ح  ي  م  ه  )ي ف  و  ]ق و   لٍ جُ رَ  ـُ اسْ  كَ ٍُ فَ  ؛ (ةَ اعَ زَ خُ ) فْ هِ  لٍ جُ رَ  ـُ اسْ  كَ ا 
َٖ مَ عَ  اءِ اليَ  اءِ قَ بْ إِ بِ  :(3)ْاىِ ِ الث  لَ إِ  ةِ بَ سْ الىِّ فَ  ؛ (دٍ سَ أَ  ْىِ بَ ) فْ هِ  رَ آخَ  ََٖ  فَ ْٓ بَ كَ  ًُ ىَ ْٓ بَ  ؽِ رْ مفَ لِ  ؛لِ ْص ِ ا   .(4)ؿِ ك  ا

 : ً ل  ٌ  ر  ك  ]ق و  َٖ  بِ مْ قَ بِ  :اؿُ قَ يُ  دْ قَ  (5)[ت  ءااالي   اع  ه  ت  اج   ة  ا ُٖ  ؼِ ذْ حَ  كفَ ا دُ اكً كَ  ةِ خٓرَ ا  عُ فِ دَ ىْ َٓ  ؛ِكلَ ا
(،كِ ىَ غَ ) :اُلك ك قُ يَ  ـْ لَ  ـَ مِ فَ  ،تِ ءاااليَ  اعُ هَ تِ جْ ا (،كِ دَ عَ ) :كاالُ ا قَ هَ كَ  ؼ   فَ هِ  فُّ خَ أَ  ةَ ىَ اكِ الس   اءَ اليَ  ف  َِٖ  ؛ِلَ كْ أَ  لْ بَ  ؼ 
ٌُ دَ حْ إِ  قَ بْ سَ كَ  ،اكِ الكَ كَ  اءِ اليَ  اعَ هَ تِ اجْ  ف  أَ بِ  :ابُ جَ ُٓ فَ  ؟ةِ ىَ اكِ الس   اكِ الكَ   كدُ عُ يَ فَ  ،بَ مْ القَ  ِْض تَ قْ يَ  كفِ كُ السُّ ا بِ هَ ا
  .كرُ ذُ حْ الهَ 

  ً ل  (ص  ق  )ى ل  إ   ت  ب  س  ا ى  ذ  ا   و  ]: (6)ق و   (ْ  سَ كُ )ا ه  أَ  .ارً غ  َص هُ  كفُ كُ  يَ ا َٚ ه  هِ  :يِ كِ حْ ىَ كَ  :ؼْ أَ  ؛[(7)يٍّ
ّْ ) ٚ  إِ  :يًِ فِ  اؿُ قَ  يُ َٚ  ًُ ى  إِ فَ  (اءسَ كِ ) ٓرُ غِ ْص تَ   ْت عَ هَ تَ اجْ  تَ رْ غ  َص  ٓفَ حِ  ؾَ ى  أً  :ًُ ٍُ جْ كَ كَ  ،فِ ْٓ تَ دَ د  شَ هُ  فِ ْٓ اءَ يَ بِ  (ُكَسِّٓ
َٖ  فِ عَ  ةُ بَ مِ قَ ىْ الهُ  اءُ اليَ كَ  ،ٓرِ غِ ْص الت   اءُ يَ  :تٍ ءاايَ  ثُ َٛ ثَ  ٍَ  فِ عَ  ةُ بَ مِ قَ ىْ الهُ  اءُ اليَ كَ  ،ِف لِ ا  (ْ  سَ كُ ) :ٓلَ قِ  ٓفَ حِ فَ ؛ ةِ زَ هْ ال
َٖ  اءُ يَ  ْت فَ ذِ حُ  ٍَ  اءُ يَ كَ  ٓرِ غِ ْص الت   اءُ يَ (8)ْت َٓ قِ بَ كَ  ،فِ لِ ا  ؛ٓرٍ غِ ْص تَ لِ  ؼُ ذَ حْ  يُ َٚ  بِ سَ الى   اءِ يَ بِ َْء ا جِ ذَ إِ فَ  .ةِ زَ هْ ال

                                                           

  .(415ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
ٌََة اْجِتَهاِع الَياءاِت[.2)  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكَرا
(3.)  ْ  ( الىسُب إلٍٓا: )ُهَمْيِح
(. ( الىسبُ 4)  ْ  إلٍٓا: )ُهَمِح
ْ( ثـ قمبت الياء ىَ الكسرة فتحة )غَ  تكلِ ثـ قمب( حذفت الياء اٌْٖ ْٓ ىِ غَ  ،ٍّْ ىِ )غَ  هثل: ،ٓل(عِ )فَ  :الىسب إلِ (5)

 .كيكسر الكاك التِ قبمٍا ،ثـ أضيفت ياء الىسب الهشددة، (ؼ  كِ ىَ ا )غَ لف كاكً ثـ قمبت اٖ، ا(ىَ ا )غَ الثاىية ألفً 
ذا كاىت ٚـ  (، ْ  مِٓ قِ عَ ك) ،(ْ  يحِ مِ هَ ) :ىقكؿُ  صحيحةً  (ٓدٍ دِ شَ ك) ،(ٓلٍ قِ عَ ك) ،(يحٍ مِ )هَ هثل:  (:ٓلٍ عِ فَ )كا 

 (.615)ص التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ ،رضكاف دمحم .(ْ  فِ قَ ثَ ): ٓف(قِ : )ثَ ذّ كشَ  ،(ؼ  ٓدِ دِ شَ ك)
 .(416ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 6)
(َصػػػقُ )ِ َلػػػإِ  تَ بْ َسػػػا ىَ ذَ ا ِ كَ )ىػػػص الجػػػاربردؼ: ( 7) (، ك)ُأَهي ػػػة( حػػػذفت اليػػػاء اٖكلػػػِ، كقمبػػػت ٍّْ ّْ ، ك)ُقَصػػػي ة(، ك)ُأَهػػػ

 (.416)ص اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية (.اٖخٓرة كاًكا
 . (كتقمب)( فْ )ؾ(: 8)
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 اءُ اليَ  ًُ ىْ هِ  ؼُ ذَ حْ  تُ َٚ  ارً غ  َص هُ  (اءسَ كِ ) كُ حْ ىَ  افَ كَ  إفْ ف :يُ رُ ْٓ غَ كَ  ػافَ ٓػ  حَ  كبُ أَ  خُ ْٓ الش   اؿَ قَ  الياءاف. ْت تَ بَ ثَ  ؾَ لِ ذَ مِ فَ 
 .(1)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً ـِ َٛ كَ  تَ حْ تَ  ةُ لَ أَ سْ الهَ  يِ ذِ ٌَ  لُ خُ دْ ا تَ هَ ب  رُ كَ  ،ًٛ ْص أَ  ب/70/ؽ ةُ دَ د  شَ الهُ 

 : ً ل   ،ػافَ ٓػ  ك حَ بُ أَ كَ  (2)،ػػؾٍ ػالِ هَ  ػػفُ ابْ  ًِ بِ  حَ ر  ا َص هَ كَ  اذ  شَ  كَ ٌُ كَ  :ُس كىُ ُٓ  ؾَ لِ ِ ذَ كَ حَ  ([ي  يّ  ه  )أ   اء  ج  و  ]ق و 
ٌِ ظَ كَ  .اهَ ٌُ رُ ْٓ غَ كَ  اِرحِ كَ  ،ىِّفِ هَص الُ  ـِ َٛ كَ  رُ ا  -اًض يْ أَ  – ذ  شَ كَ  .(4)فِ ْٓ ٍَ جْ الكَ  ازِ كَ جَ بِ  افِ حَ رِّ َص يُ سَ كَ  ،(3)ًِ فِ َٛ خِ بِ  الش 
ََ ) (:ةَ ي  ٍَ طُ )ْ فِ  ـْ ٍُ لُ كْ قَ  (كِ ٌْ ُط ٍَ  كفِ كُ سُ بِ  ؼ  (َص قُ )كَ  ،اذَ ٌَ  .اٍَ حِ تْ فَ كَ  ،اءِ الط   ِـّ َض  عَ هَ  اءِ ال  دِّ جَ  بُ قَ لَ   (5)ْ 
َٖ فِ  كَ ٌُ كَ  ،(شٍ يْ رَ قُ ) فْ هِ  ةٍ ٓمَ بِ قَ  اسـُ   (ةُ ي  هَ )أُ كَ  ،(7) (عٌ ه  جَ هُ ) كْ أَ  ، (دٌ يْ زَ ) ًُ هُ اسْ كَ (6)ملسو هيلع هللا ىلص ِّْ بِ الى    ٓرُ غِ ْص تَ  لِ ْص ْ ا
َكةٌ ) :ٓلَ قِ فَ  ؛اٍَ مِ ْص أَ ِ لَ إِ  ٓرِ غِ ْص الت   اءُ يَ  ْت د  رُ  (َأَهَكةٌ )ا ٍَ مُ ْص أَ كَ  (،ةٍ هَ )أَ   فْ هِ  ْ  حَ  : (ةُ ي  ٍَ طُ )كَ  .(ةي  هَ )أُ  ـ  ثُ  (،ُأَهْٓ
  .(8)ـْ ٍِ هِّ أُ ِ لَ كا إِ بُ سِ ىُ  يـٍ هِ تَ 

 : ً ل  (و  ه  )أ  و  ]ق و  ٍ   ح  ت  ف  ب   ي  ة  ز  ه  ال
ٌِ ظَ  كَ ٌُ كَ  [اذ  ش  (9) ِ مَ ا عَ ه  أَ  .قَ بَ ا سَ يهِ فِ  ًُ هُ َٛ كَ  ًُ هَ ٌَ كْ أَ ا ِ هَ مَ عَ  رٌ ا

َٖ مَ ا عَ كعً جُ رُ  (ٍّْ ِّٓ هَ )أُ ْ فِ  ف  َٖ ؛ ذ  شَ  :اؿَ قَ يُ  فْ أَ  ْغبَ ىْ َٓ فَ  ًِ مِ ابِ قَ هُ   ّؼ(،دِ ْٓ بَ عُ )ْ فِ  ـَ د  قَ ا تَ هَ  ٓرَ ظِ ىَ  لِ ْص ِ ا
  .ِـّ الض  بِ  ّؼ(دِ بَ عُ )كَ 

                                                           

د، اٚىتصػػار( (1 (، 4/212سػػٓبكيً )ج كتػػاب كالسػػٓرافْ، شػػرح (،228الهبػػرد )ص عمػػِ لسػػٓبكيً اىظػػر: ابػػف ٚك
 (. 3/165سٓبكيً )ج كتاب عمِ ارسْ، التعميقةكأبك عمْ الف

 .(138)ص إٓجاز التعريف فْ عمـ التصريف ( اىظر: ابف هالؾ،2)
ريفِ ) :( فْ )ط(3)  . (كالش 
ػػكا أفْ . كذلػػؾ أىّ (ؼ  كِ َهػػأُ ): (ي ػػةَ هَ أُ ) :كفػػْ (،ؼ  كِ َصػػقُ ): (ٍّْ َصػػقُ ) :، كفػػْ(ؼِّ كَ غَىػػ): (ٍّْ ِىػػغَ ) :( فػػ4ْ) تػػكالِ فػػْ ت ٍػػـ كٌر

ا هػػف ؛بػػع يػػاءاتاٚسػػـ أر  حٓػػث اسػػتثقمكا ٌػػذي اليػػاءات،  (؛ثقٓػػف)ك (،سػػميـ) :فحػػذفكا اليػػاء الزائػػدة التػػْ حػػذفٌك
ً أضػاؼ ا، كأّىػالتػْ تصػٓر ألًفػ ِْقػبْ ٖى ؾ إذا حػذفت الزائػدة فإى هػا تُ  ؛فأبدلكا الكاك هف الياء التْ تككف هىقكصة

ْ  أُ )لػػكف: أّف أىاسػػًا هػػف العػػرب يقك  :. كزعػػـ ٓػػكىس(فعػػلٍ )أك  (،فعػػلٍ )إلػػِ  ػػ ػػا صػػار إعرابٍػػا (هِّٓ ػػركف له  ، فػػٛ يغِّٓ
ْ  ) :كإعراب ها ٚ يعتل، شبٍكي بً كها قالكا ْ  عُ ) :ا. كأهّ (طٓ ئ ػذا أثقػل ٖىػً صػارت هػع اليػاءات  (،دِّٓ فيقػاؿ ٌك

 .(3/344كسرٌة. اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج
 .( السطر السابقفِ ْٓ ٍَ جْ الكَ  ازِ كَ جَ بِ شرح فْ حاشية )( 5)
ـُ )ْ )ط(: ( ف6) َٛ ًِ الس   .(َعَمْي
ّىها ُسهْ )ُقَصّيًا(؛ ّٖىً َتَقّصِ بالشاـ عف 7) ك )ُفَعٌْٓل(، هف: )قصا يقصك قصًا(. كا  (، اسهً: )َزْيٌد(، ٌك ّْ ( )ُقَص

 : )ُهَجه ٌع(. قاؿ الشاعر:-أيضاً  –عشٓرتً. ككاف ُيقاؿ لً 
ْ  كاف ُٓدعِ ُهَجه عا ... بً َجه َع هللاُ  رِ  أبككـ ُقَص ٍْ  القبائل هف ِف

ر فْ هعاىْ كمهات الىاس : أبك بكر،اٖىبارؼ   .(2/123)ج الزٌا
 .(1/25( اىظر: الفٓكهْ، الهصباح الهىٓر )ج8)
ْهَزِة ساقط فْ )ؾ(.9) ٍَ  ( ِبَفْتِح ال
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  ً ل   َٚ  ،يِ رِ ْٓ غَ كَ  ،كسِ اهُ ْ القَ ا فِ هَ كَ  ،فِ ْٓ اءَ يَ بِ  (ةٌ يَ ِٓ حْ تَ )ا ٍَ مُ ْص أَ كَ  :ؼأَ  ؛([ة  م  ع  ف  ت  )ا ٍ  ى  أ   ع  ه  ]: (1)ق و 
 . (2)اسِ يَ القِ كَ  لِ قْ مى  ا لِ فً الِ خَ هُ  حٌ ارِ شَ  ـَ عَ ا زَ هَ كَ  ،اٍَ مَ بْ ا قَ هَ  ارِ سَ كِ ٚىْ  ؛اءً يَ  اكُ الكَ  تِ بَ مِ قُ فَ  ،اكٍ كَ كَ  اءٍ يَ بِ  (ةٌ كَ ِٓ حْ تَ )

  ً ل   ـِ كْ حُ  لُ ثْ هِ  (ةي  حِ تَ ) ـَ كْ حُ  ف  أَ  فْ هِ  اؿَ ا قَ هَ لِ  ؛ٓلِ مِ عْ مت  لَ  اءُ الفَ  [اء  الي   ؼ  ذ  ح  ا ت  ٍ  ي  ل  إ   ب  س  ى   اذ  إ  ف  (4)]: (3)ق و 
 .ض .(5)بَ سِ ا ىُ ذَ إِ فَ  (ةي  ىِ غَ ) ـَ كْ ا حُ ٍَ هُ كْ حُ  افَ ا كَ ذَ إِ  :ؼْ أَ  ؛كؼٌ ذُ حْ هَ  طٍ رْ شَ  اءَ زَ جَ  كفَ كُ يَ  فْ أَ  لُ هِ تَ حْ يَ كَ  (،ةي  ىِ غَ )

 : ً ل  ([و  د  ع  ) :د  رّ  ب  اله   اؿ  ق  ف  ]ق و   ف  أَ ( 7) ػػؾٍ ػالِ هَ  ػفِ ػِ بْ  رِ دْ البَ كَ  ،(6)يفِ رِ مش  ا لِ عً بَ تَ  حٌ ارِ شَ  ـَ عَ زَ  -اًض يْ أَ  – ي 
 ،(9)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً ؼِ اذِ الحَ  رَ ْٓ غَ  (8)دُ رِّ بَ الهُ  ؼُ اذِ الحَ  كفَ كُ يَ  فْ أَ  ِْض تَ قْ يَ  ًِ يْ لَ إِ  كبِ سُ ىْ الهَ  حِ رْ ْ الش  فِ  فِ ىِّ َص الهُ  ـَ َٛ كَ 
 كرِ كُ ذْ الهَ  حِ رْ ْ الش  فِ  ًُ تُ ْٓ أَ رَ  ؼالذِ كَ  ،ًِ تِ خَ سْ ْ ىُ فِ  عَ قَ ا كَ هَ  بِ سَ ِ حَ مَ عَ  ًُ هَ َٛ كَ  اؽَ سَ كَ  ًُ ىْ هِ  عَ قَ كَ  أٌ طَ خَ  ًُ ى  أَ كَ 
 ًُ هَ َٛ كَ  ف  أَ  -اًض يْ أَ  – ـَ عَ زَ كَ  .(10)ْر ر  حَ تُ مْ فَ  ؛ةٌ فَ مِ تَ خْ هُ  خَ سَ الىُّ  ل  عَ لَ كَ  ،فِ تْ ْ الهَ ا فِ هَ ا لَ قً افِ كَ هُ  عِ اقِ الكَ  ؾَ لِ ذَ  َس كْ عَ 
 ـَ عَ ا زَ هَ كَ  َس يْ لَ ا كَ ٌَ ادِ سَ فَ  ًَ جْ كَ  فَ ٓ  بَ كَ  ،ةً ارَ بَ عِ  رَ كَ ذَ كَ  .رَ آخَ  ًٍ جْ كَ  أ/71/ؽ فْ هِ  دٌ اسِ فَ  (11)لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ ْ شَ فِ 
.قِ ا بِ هَ  ل  تَ اخْ فَ  ؛رٍ طْ ِ سَ مَ عَ  يدُ زِ ا َٓ هَ  ًِ تِ خَ سْ ىُ  فْ هِ  طَ قَ ا سَ هَ ى  ا ِ كَ  ،رَ كَ ذَ كَ    .قُ فِّ كَ الهُ  هللاُ كَ  َْ

                                                           

 .(417ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
ا: َتْحَِٓية عمِ )َتْفِعَمػة(، ىقمػت حر 2) ٍَ كػة اليػاء إلػِ الحػاء، كأدغهػت اليػاء فػْ اليػاء. كيكسػر العػٓف ( )َتِحي ة(، أْصُم

 .(65)ص الهفتاح فْ الصرؼ لمياء، فْ ىحك: َتآٍب كَتَىاٍج كَتَىاٍء كَتَغاٍؼ. الجرجاىْ: عبد القاٌر،
( ىص ابف الحاجب: )كأجرؼ(. ىص الجاربردؼ: )لها كاف حكـ )تحية( هثل حكـ )غىية( ذكر حكهٍػا ٌػا ٌىػا 3)

مػػػة(، ٚ )فعٓمػػة(، فػػػإذا ىسػػب إلٍٓػػػا تحػػذؼ اليػػاء اٖكلػػػِ، كتقمػػب اٖخٓػػػرة كاًكا، كيقػػاؿ: )تحػػػكؼ(. هػػع أىٍػػا )تفع
 .(417صاىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )

  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]قاؿ الهبرد...[.4)
ف كاىػت5) ًٛ لٍػا عمػِ يػاء )َشػِقي ة(، كا  ف كاىت أصًٛ حه زائػدة فمػذلؾ قػالكا:  ( )...كهف ذلؾ حذفٍـ ياء تحي ة(، كا 

 .(1/311)ج الخصائص )َتَحِكّؼ(، كها قالكا: )َشَقِكّؼ كَغَىِكّؼ( فْ )شقية كغىية(. ابف جىْ،
 (.382-1/381ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (6)
 (.569هالؾ )ص ابف ألفية الىاظـ، شرح ابف (7)
 (.3/140الهبرد، الهقتضب )ج( 8)
 (.4/98سٓبكيً )ج كتاب السٓرافْ، شرح( 9)
ىهػػا ٌػػك هػػف 10) ( كهىػػً ىعمػػـ أف التخمػػيط الػػذػ ىسػػبً الجػػاربردؼ إلػػِ ابػػف الحاجػػب لػػيس صػػحيح الىسػػبة إليػػً، كا 

ػك أحػد شػراح الشػافية، كلػيس ٌػك الشػريف  تحريف الىساخ. كالشريف الذؼ يشٓر إليػً ٌػك الشػريف الٍػادؼ، ٌك
خػػذ بالىظػػائر يػػاس كالتعمٓػػل كاٖالجرجػػاىْ. كقػػد قػػكػ هػػذٌب أبػػِ العبػػاس الهبػػرد بعػػض العمهػػاء هػػف ىاحيػػة الق

كاٖشباي فقد قاؿ العٛهة ابف يعيش: "كقكؿ أبِ العبػاس هتػٓف هػف جٍػة القيػاس، كقػكؿ سػٓبكيً أشػد هػف جٍػة 
 .(2/24الشافية )جشرح  الرضْ،ك ، (5/147)ج شرح الهفصل السهاع. اىظر: ابف يعيش،

ركػػػػػف الػػػػػدٓف، شػػػػػرح الشػػػػػافية ك ، (567-1/56)ج ( اىظػػػػػر: ابػػػػػف الحاجػػػػػب، ا٘يضػػػػػاح فػػػػػْ شػػػػػرح الهفصػػػػػل(11
 .(2/1146)ج
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  ً ل  ً  ف   ؽ  رّ  ف  ي   اف  ك   ذ  إ   ؛يح  ح  اب الص  ا ب  ى  ٌ   ف  ال  خ   د  ق  ف  ]: (1)ق و   كؿُ قُ ىْ الهَ  [(2)ث  ى  ؤ  اله  و   ر  ك  ذ  اله   ف  ي  ب   ي
ِ لَ إِ  بِ سَ ْ الى  فِ  كؿُ قُ يَ  ،ْهِ رْ الجِ كَ  ،ػػشِ فَ خْ َٗ ا لِ عً بَ تَ  (3)دَ رِّ بَ الهُ  ف  أَ  :يِ رِ ْٓ غَ كَ  ،ػػافَ ٓ  حَ  ْبِ أَ  خِ ْٓ الش   ـِ َٛ ْ كَ فِ 
(،كلِ هُ حُ ) (:ةٍ كبَ كُ رُ )كَ  (،ةٍ كلُ هُ حُ ) (كبِ كُ رُ )كَ  ّْ  .ثِ ى  ؤَ الهُ كَ  رِ ك  ذَ الهُ  فَ ْٓ بَ  اكِ ْ الكَ فِ  ؽُ ر  فَ  يُ َٚ كَ  ،ؼٍ ذْ حَ  رِ ْٓ ف غَ هِ  ّْ
 اءِ اليَ (4)َهْجَرػ  اكُ الكَ  ؼَ رِ جْ  تَ َٚ  فْ أَ ْ غِ بَ ىْ َٓ  ًُ ى  أَ  ـْ ٍِ تِ ج  حُ  ُص خ  مَ هُ كَ ) :ػافَ ٓػ  حَ ك بُ أَ  اؿَ قَ كَ  .اذ  شَ  (ؼ  أَ ىْ شَ َك) :كاالُ قَ 
 :اؿَ قَ  .ةِ حَ تْ ِ الفَ لَ إِ  يلِ كِ حْ ْ الت  فِ  ةِ رَ سْ ػ الكَ رَ جْ هَ  :يِ كِ حْ ىَ كَ  (،دٍ ُض عَ ) :ْفِ  ةُ ه  الض   رَ جْ تُ  ـْ ا لَ هَ كَ  ؼِ ذْ ْ الحَ فِ 
 .اٍَ هِ دَ عَ  عَ هَ  كزُ جُ  َٓ ا َٚ هَ  اءِ اليَ  عَ هَ  كزُ جُ َٓ  ًُ ى  إِ فَ  -اًض يْ أَ  -كَ  ،ةِ ه  الض   فَ هِ  لُ قَ ثْ أَ  اكَ الكَ  ف  َِٖ  ؛لٌ اطِ ا بَ ذَ ٌَ كَ 
 . يحُ حِ الص   كَ ٌُ  (7)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً بَ ٌَ ذْ هَ كَ  .(6) ةِ اكَ رَ الط   فِ ابِ  (5)بَ ٌَ ذْ هَ  ةِ لَ أَ سْ الهَ ـ فِ د  قَ كَ  .ٍَِ تَ ىْ اِ 

  ً ل   ؛(ةكءَ ىُ شَ )ْ ا فِ هَ ْ كَ ىِ االث   حُ تْ فَ كَ  ،اكِ الكَ  ؼُ ذَ حَ  ثِ ى  ؤَ ْ الهُ فِ  طَ ابِ الض   ف  َِٖ  [؛يح  ح  اب الص  ب  ]: (8)ق و 
(ٓئِ ىَ شَ ) :اؿُ قَ يُ  ًُ ى  إِ فَ  ّْ

(9).  

                                                           

ػا ٌىػا 1ٚ) ِر َكالُهَؤى ػِث، ٌك ًِ َبػَْٓف الُهػَذك  ػِحيِح؛ ِإْذ َكػاَف ُيَفػرُِّؽ ِفيػ ٌَُىػا َبػاَب الص  يفػرؽ؛  ( ىص الجاربردؼ: )َقػْد َخػاَلَف 
ـَ أجػراي هجػرػ الحػرؼ فىظر ِإَلِ ُهْقَتَضِ َأْصِل الى َسِب، كلـ ٓجعمً هها استثىْ كػ)باب( )شىكءة(؛ ّٖف ا٘دغػا

 .(417صالكاحد(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )
 .(418ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)

 .(3/1456الهرادؼ، تكضيح الهقاصد )ج( (3
 ( فْ )ط(: )َهِجَْء(.4)
كالصػػػحيح هػػػذٌب )حهمػػػْ(. : فتقػػػكؿ هضػػػهكها، قبمٍػػػا هػػػا كتتػػػرؾ الػػػكاك تحػػػذؼ أىػػػؾ إلػػػِ الطػػػراكة ابػػػف ذٌػػػب( 5)

هالػػػؾ  ابػػػف ألفيػػػة بشػػػرح كالهسػػػالؾ الهقاصػػػد (. اىظػػػر: الهػػػرادؼ، تكضػػػيحشػػػئكءة)سػػػٓبكيً؛ لػػػكركد السػػػهاع فػػػْ 
 (.9/4704الفكائد )ج تسٍٓل بشرح القكاعد (، كىاظر الجيش، تهٍٓد3/1456)ج

ػػَراَكة ابػف( (6  هػػف دٓػػب،أ: الطػػراكة ابػف الحسػػٓف أبػػك الهػػالقْ، السػبائْ هللا عبػػد بػػف دمحم بػػف سػميهاف (ٌػػػ528ت)الط 
 فػْ( الترشػيح) كأل ػَف: اٖىػدلس، بػٛد فػْ كثٓػًرا تجػكؿ. بٍػا تفػّرد الّىحػك فػْ آراء كلػً شػعر، لً الرسائل، كتاب
بغيػػة  اىظػػر: السػػٓكطْ، .(كالهسػػهِ اٚسػػـ فػػْ هقالػػة)ك ك(سػػٓبكيً كتػػاب عمػػِ الهقػػدهات)ك هختصػػر، الىحػػك،
هع الٍكاهع )ج1/602)ج الكعاة  (.3/132ـ )ج(، كالزركمْ، اٖع3/400ٛ(، ٌك

 (، كىػػاظر الجػػيش، تهٍٓػػد3/1456هالػػؾ )ج ابػػف ألفيػػة بشػػرح كالهسػػالؾ الهقاصػػد اىظػػر: الهػػرادؼ، تكضػػيح( (7
 (.9/4704الفكائد )ج تسٍٓل بشرح القكاعد

(8.]) ًُ: ]َكَقاَؿ سػِػٓػػَبػػَكيػْػً: )َعَدِكؼ   ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكُل
ِة َأْكُجػً أحػدٌا ( َأْزُد َشُىكَءة قبٓمة هف ذلؾ الى سَ 9) ِتٍا إي اٌػا هػف ِعػد  ٍَ ْ  َأْجَرْكا َفُعكَلَة َهْجَرػ َفِعٓمػة لُهشػاَب ب إليً َشِىٓئ

أف كػػل  كاحػػٍد هىٍهػػا َحػػْرُؼ ِلػػٍٓف َْٓجػػِرؼ َهْجػػَرػ صػػاحِبً كهىٍػػا أف فػػْ كػػّل كاحػػٍد هػػف َفُعكلػػَة كَفِعٓمػػَة تَػػاء الت أىٓػػِث 
ـٍ كَرحػُكـٍ فمهػا اْسػَتَهّرْت حػاُؿ َفُعكلػَة كهىٍا اْصطحاُب َفُعػكٍؿ كَفِعٓػٍل عمػِ الهَ  ـٍ كَأثُػكـٌ كَرحػي ْكضػِع الكاحػِد ىحػك َأِثػي

ّْ ِقياسػػػًا. ابػػػف سػػػٓدي، اله  حكػػػـكفعٓمػػػَة ٌػػػذا اْٚسػػػِتْهراَر ُأْجِريػػػت كاُك َشػػػُىكءَة َهْجػػػَرػ يػػػاِء َحِىيَفػػػَة ككهػػػا قػػػالكا َحِىيفػػػ
 .(8/89)ج
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: ً ل   فْ هِ  جَ رَ خَ  ْءٌ شَ  ًُ ىْ هِ  ؼَ ذِ حُ ِإَذا فَ  ةِ هَ مِ ْ الكَ فِ  ٓرِ ِٓ غْ الت   ـُ دَ عَ  كَ ٌُ كَ  [ب  س  الى   ل  ص  أ  ى ض  ت  ق  ى ه  ل  إ  ]ق و 
َٖ ذَ ٌَ   (ةكَ دْ عُ ) لْ عَ جْ َٓ  ـْ لَ كَ  ،ةِ بَ سْ الىِّ  لِ ْص أَ ِ لَ إِ  رَ ظَ ىَ  ًُ ى  أَ  :(1)دِ رِّ بَ الهُ َقكِؿ  ًُ جْ كَ فَ  ؛ًُ ىْ ِ هِ ىً ثْ تَ سْ هُ  كفُ كُ يَ فَ  لِ ْص ا ا
َٖ  فَ ِ هِ ىَ ثْ تَ سْ هُ    .ًُ ىْ هِ  اءِ اليَ  ؼِ ذْ حَ ِ بِ ىَ ثْ تَ سْ هُ  ًُ ى  إِ فَ   (ةَ كءَ ىُ شَ ) ِؼ َٛ خِ بِ  ،ائً ْٓ شَ  ًُ ىْ هِ  ْؼ ذِ حْ يَ  ـْ مَ فَ  ؛لِ ْص ا

 : ً ل  ـ  غ  د  اإل   ف  أل   ]ق و  ِ٘  ف  َِٖ  :ؼْ أَ  ؛[اء  ر  ج  إ   ا  فْ كُ يَ  ـْ لَ  ًُ ى  أَ كَ فَ  ،دٍ احِ كَ  ؼٍ رْ حَ كَ  فِ ْٓ فَ رْ الحَ  لُ عَ جْ َٓ  اـَ غَ دْ ا
  .يحِ حِ ْ الص  فِ  ؽُ ر  فَ يُ كَ  .ثِ ى  ؤَ الهُ كَ  رِ ك  ذَ الهُ  فَ ْٓ ا بَ ىَ ٌُ  ؽْ ر  فَ يُ  ـْ لَ  ؾَ لِ ذَ مِ فَ  (ًٛ عْ فَ ) لْ بَ  (،كًٚ عُ فَ )

 : ً ل  يػ ػً اؿ  ق  و  ]ق و  ػػو  ([و  د  ع  ) :سػ ػيػػب   كَ ٌُ  سػِػٓػػَبػػَكيػْػً بُ ٌَ ذْ هَ  2(لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ شَ )ْ فِ  ف  ىّ  ص  اله   اؿَ قَ  ي 
 فْ هِ  لُ قَ ثْ أَ  ّؼ(كِ دَ عَ ) ف  َٖ  ؛اسِ يَ ْ القِ فِ  ًٌ جْ كَ  دُ رِّ بَ الهُ  ًُ الَ ا قَ هَ لِ  َس يْ لَ كَ  ،ًُ ىْ عَ  ؿَ دَ عْ يُ  فْ أَ  ْغِ بَ ىْ  َٓ َٚ  ؼالذِ  اُس يَ القِ 
(؛كِ دَ عَ ) ؾَ لِ كْ قَ    .اىتٍِ .(3)ًِ اهِ زَ تِ لْ ِ ِٚ ىَ عْ  هَ َٛ فَ  ؼ 

  ً ل  ا هَ كَ  َس يْ لَ  ًُ ى  أَ ِ لَ إِ  رُ ادَ بَ ُٓ  ـَ ٌْ الكَ  ف  إِ فَ  فِ تْ الهَ  ٓبَ تِ رْ تَ  فَ ِّٓ بَ ُٓ  ف  أَ  يدُ رِ ُٓ  [(6)ف  ىّ  ص  اله   ف  إ   ـ  ث  (5)]: (4)ق و 
  ْ.غِ بَ ىْ ا َٓ هَ كَ  ًُ ى  أَ بِ  ًُ ىْ عَ  ٓبُ جِ ُٓ فَ  ْ؛غِ بَ ىْ َٓ 

 : ً ل  ٛ   لِّ تَ عْ الهُ  رِ ْٓ ْ غَ فِ  :ؼْ أَ  [؛ؿ  و  ي األ  ف   (يلٍ ع  ف  )ى ل  إ   (عواًل ف  ])ق و   اءُ اليَ  ؼُ ذَ حْ تُ كَ  :اؿَ قَ  .ثُ ْٓ حَ  ـِ ال
( ةٍ ٓمَ عِ فَ )كَ  (،ةٍ كلَ عُ فَ ) فْ هِ ) :اؿَ ا قَ هَ ى  ا ِ كَ  ،ٓفِ عِ ْض الت   ِْ فْ ىَ كَ  ،فِ ْٓ العَ  ةِ ح  ِص  طِ رْ شَ بِ  (ةٍ كلَ عُ فَ )كَ  (،ةٍ ٓمَ عِ فَ ) فْ هِ  اكُ الكَ كَ 
  .(7)(كؿٍ عُ فَ )كَ  (،ٓلٍ عِ فَ ) فْ هِ  اءُ اليَ كَ  اكُ الكَ  ؼُ ذَ حْ  تُ َٚ  ًُ ى  أَ  لِ جْ َِٖ 

                                                           

 .(3/140الهبرد، الهقتضب )ج( (1
ركػػػػف الػػػػدٓف، شػػػػرح الشػػػػافية ك ، (576، ك1/566)ج لحاجػػػػب، ا٘يضػػػػاح فػػػػْ شػػػػرح الهفصػػػػل( اىظػػػػر: ابػػػػف ا(2

 .(2/1146)ج
 .(1/37الشافية فْ عمـ التصريف كالكافية ىظـ الشافية )جابف الحاجب، ( (3
ٍَِها 4) ْشِتَراِك ِؿ؛ ِٚ َٖك  ( ِإَلِ )َفِعٍٓل( ِفْ ا ـ  ِإف  الُهَصىَِّف ضـ  )ُفعكًٚ ( ( ىص الجاربردؼ: )ُث ًٛ َر )َفْعي ْرِط، َكَأخ  ِفْ الش 

( عىٍهػا؛ )ركًهػا( ِلْٛخِتَصػ ٍَِها ِفْ الحكـ، كأّخر )ُفعػكًٚ ( ِإَلِ )َفِعٍٓل( ْٚشِتَراِك ًٛ اِر عىٍها، َكِفْ الث اِىْ َضـ  )َفِعي
ٍَِها. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )  .(419صَكالُهَىاَسَبِة ِفٓ

ْرِط[.( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: 5) ٍَِها ِفْ الش  ْشِتَراِك ِٚ[ 
 .(419ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 6)

ّْ كشىئْ(، َكهف فعٓمة غٓر (7 ( كتحذؼ اْلَياء َكاْلَكاك هف فعٓمة كفعكلة ِبَشْرط ِصَحة اْلعٓف َكىفْ الت ْضِعٓف كػ)َحَىِف
ؼ: )شػػػدٓدؼ كطػػػكيمْ كسػػػميقْ كسػػػميهْ( ِفػػػْ َٛ َْٓىة( ِبِخػػػ ٍَ اٖزد. كعهٓػػػرّؼ( ِفػػػْ َكْمػػػٍب َشػػػاذ .  هضػػػاعف، كػػػػ)ُج

ّىهػا تحػذؼ اليػاء كالػكاك؛ لمفػرؽ بػٓف الىسػبة إلػِ )َفِعَٓمػة كَفُعكلػة(؛  ػَدة كجذيهػة. كا  ( ِفْ بىْ ُعَبْٓ  ْ ك)ُعَبِدؼ  كُجَذِه
يـ(، كبٓف الىسبة إلِ )َفِعٓل(، ك)َفُعػكؿ(؛ ٖىٍهػا ٚ يحػذفاف هػف )َفِعٓػل(، ك)َفُعػكؿ(؛ تقػكؿ فػْ الىسػبة إلػِ )َكػرِ 

(، ك)َصػػُبكِرّؼ(. كلػػـ يفعػػل اٖهػػر بػػالعكس؛ ٖف الهؤىػػث أكلػػِ بالحػػذؼ ٚسػػتثقالٍـ إيػػاي.  ّْ ك)َصػػبكر(: )َكِرْيهػػ
ركف الػدٓف، شػرح الشػافية ك ، (1/37الشافية فْ عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية )ج ،ابف الحاجباىظر: 

 .(1/374)ج
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ً : ق   ل  َْ كَ  ،فِ ْٓ العَ  ةُ ح  ِص  كَ ٌُ كَ  [ط  ر  ي الش  ا ف  ه  ٍ  اك  ر  ت  ش  ال  ]و    .ٓفِ عِ ْض الت  (1)َبِق

  ً ل   فْ  هِ َٚ  (ةٍ ٓمَ عِ فَ ) فْ هِ  اءُ اليَ  ؼُ ذَ حْ تُ  ْىِ عْ يَ  (ةٍ ٓمَ عِ فَ ) فْ هِ كَ  :اؿَ قَ  ثُ ْٓ حَ  ([؛ياًل ع  ف  ) ر  خ  أ  و  ]: (2)ق و 
  .(3)(ٓلٍ عِ فَ )

 : ً ل  ٛ   لِّ تَ عْ الهُ  فَ هِ  اءُ اليَ  ؼُ ذَ حْ تُ كَ  :اؿَ قَ  ثُ ْٓ حَ  ([ياًل ع  ف  ) ـ  ض  ي اى  ي الث  ف  و  ]ق و   رِ ك  ذَ الهُ  فَ هِ  ـِ ال
  (.ٓلٍ عِ فَ ) فْ  هِ َٚ  (ةٍ ٓمَ عِ فَ )كَ  (،ٓلٍ عِ فَ )ْ  فِ ٚ  إِ  ثِ ى  ؤَ الهُ كَ 

 : ً ل  ٛ   لِّ تَ عْ الهُ  فَ هِ  اءُ اليَ  ؼُ ذَ حْ تُ كَ  :اؿَ قَ  ثُ ْٓ حَ  ([ياًل ع  ف  ) ـ  ي ض  اى  ي الث  ف  و  ]ق و   رِ ك  ذَ الهُ  فَ هِ  ـِ ال
  .كفعٓل كفعٓمة (،ةٍ ٓمَ عِ فَ )كَ  (،ٓلٍ عِ فَ )ْ  فِ ٚ  إِ  ثِ ى  ؤَ الهُ كَ 

 : ً ل  َٖ  بُ مْ قَ كَ  ،فِ ْٓ اءَ ػ اليَ دَ حْ إِ  ؼُ ذْ حَ  كَ ٌُ كَ  [ـ  ك  ي الح  ا ف  ه  ٍ  اك  ر  ت  ش  ال  ]ق و  ًِ اىِ ثَ  حُ تْ فَ كَ  ،ااكً كَ  ،ةِ ٓرَ خِ ا   .ي

 : ً ل    .ااقً فَ ا اتِّ اكً كَ  ةِ يَ اىِ الثَ  بُ مْ قَ كَ  ،فِ ْٓ اءَ ِ اليَ كلَ أُ  ؼُ ذْ حَ  كَ ٌُ كَ  [ـ  ك  الح   يا ف  ه  ٍ  اك  ر  ت  ش  ال  ]ق و 

                                                           

ِْ )( فْ )ط(: 1)   .(كَىْف
ٍَِها ِفْ الحكـ[.( ساقط فْ )ؾ(، إلِ 2) ْشِتَراِك  َقْكلً: ]ِٚ
(، )َثقٍٓف: ِفْ: َقْكلٍـ َكأّها (3)  ْ ـٍ: َكِفْ: َثَقِف ( )ُسَمْي  ْ ْمَزـُ  لها فتغٓٓري ُسَمِه ٌُكَ  الكسرة، آِخري َٓ  هف: )اْلَفاء( َك

ا الّتْ كالكسرة الّىسبة َياء اْجتهع َذِلؾ فعمَىا َفِإذا )ُسميـ( هف: َك)اْلِهيـ( )َثِقٓف(، ٍَ ِزَهة، قبم  ٛ  )َفِعْٓل(، ك)ياء( ال
ًٚ  ك)ُفَعْٓل(؛ )َفعٓل(، ِفْ الّتْ اْلَياء فحذفكا َكاِحد جىس َذِلؾ ككل ك)ُفَعْٓل( ف استثقا ًٍ  ِعْىد اْلقَياس َكافَ  َكاِ   ِسَٓبَكْي
ا؛ ٍَ (، َفُيَقاؿ: ِإْثَبات ّْ ( )ُقَرْيِش ّْ ا جبكَ  الّتأىٓث ٌَاء آِخري ِفْ َكافَ  َفِإذا ك)ُسَمْيِه ٍَ  قبل ال ِذؼ لمحرؼ الكسرة لـز ثـ   حذف

َف اْلَياء؛ حذؼ ُلُزـك ِإَلِ َداعًيا َذِلؾ َفَكافَ  حرؼ، َكحذؼ اْلَحَرَكة َتْغِٓٓر ْٓمزهً ِفيًِ  َها َفَصارَ  الّىسبة، َياء  اْلَكِمَهة ِٖ
ا الّتغٓٓر اْزَدادَ  كمها ٍَ ا اْلَحذؼ َكافَ  َل ٍَ ا، يستثقل ِفيَها ألـز َل ٍَ ف ِهْى ا َكاِ   ِفيًِ  ْٓمـز َٚ  ِهه ا َغٓرٌَا اٚستثقاؿ ِفْ ساكٌا
ا. كُتْحَذؼُ  َتْغِٓٓر ٛ ـِ  اْلُهْعَتلِّ  ِهفَ  اْلَياءُ  كتغٌٓٓر رِ  ِهفَ  ال (، َكاكاً  اِٖخَٓرةُ  اْلياءُ  َكُتْقَمبُ  َكاْلُهَؤى ِث، الُهَذك   َكػ)َغَىِكؼٍّ

،) كذا ِإفْ  ك)ُقَصِكؼٍّ (، ٌك ـ، هعتل ٓل()َفعِ  لِإِ  ىسبت َك)ُأَهِكؼٍّ ّٛ (، َىْحَك: ال ٍّْ (، )َبِم ٍّْ ( كَعِم  الياء حذفت ك)َعِدؼٍّ
 (ُفعٓل)، ككذلؾ فْ (َعَمكؼ  )ك (،َدِكؼ  عَ )ك (،َبَمكؼ  )فقمت:  الكاك؛ قبل ها كفتحت كاكًا، الثاىية كقمبت اٖكلِ،

ّْ ) :ىحكَ  ،بالتصغٓر  ،حذفٍا ْز جُ ؛ فِإف كاىت الياء هتحركة لـ َٓ (ؼ  كِ ُأهَ )ك (،ؼ  كِ ُقَص )تقكؿ فٍٓا:  (،ةَ ي  هَ أُ )ك (،ُقص
تحذؼ ياؤي إذا كاىت  (:لٍ ْٓ عَ فُ )الىسب إلِ  :التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ كفْ .(ِحْهَٓرػ  ) :ٓىسب ِإليً (ِحْهَٓر) :كَ حْ ىَ 

ّٛ  هعتلّ  (: ))قُ  هثل: ،ـال ّْ  هع إضافة ياء الىسب. (ؼٌ كِ َص ا )قُ كتقمب الياء الباقية كاكً ، (ْ  َص فتصبح )قُ ، (ٌْ ْٓ َص قُ َص
ذا كاف )فُ  (ؼ  كِ ؤَ لُ (: )ؼ  ؤَ )لُ : ككذلؾ  (،ٌش يْ رَ )قُ  :ذ  كشَ ، (ْ  عِ يْ بَ )سُ  (:عٍ يْ بَ صحيح الٛـ لـ تحذؼ ياؤي كها فْ )سُ  (لٌ ْٓ عَ كا 

الشافية شرح  الرضْ،(، ك 4/161ابف سٓدي، الهخصص )جاىظر:  .(ْ  مِ ْٓ ذَ ٌُ )ك (،ْ  شِ يْ رَ قُ ) :هثل (:لٌ ْٓ ذَ ٌُ )ك
 .(215)ص رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼك  (،2/20)ج
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  ً ل  ٍ  ف   ة  ب  اس  ى  اله  و   ار  ص  ت  الخ  ل  ]: (1)ق و  ٛ   لِّ تَ عْ ْ هُ فِ  :ؼْ أَ  ؛[اه  ي ِ لَ إِ  اجُ تَ حْ يَ  دَ رِ فْ أُ  كْ لَ  ًُ ى  إِ فَ  ؛يِ رِ ْٓ غَ كَ  ،ـِ ال
  .ـُ َٛ لكَ ا كؿُ طُ يَ فَ  دٍ احِ كَ  لِّ كُ  ـِ كْ حُ 

 : ً ل  ـ  غ  د  اإل   ب  ج  ي  ]ق و  ِ٘  بُ جِ َٓ  ثُ ْٓ حَ بِ  ؛ةٍ م  عِ  َؼ رْ حَ  كرُ سُ كْ الهَ  فِ كُ يَ  ـْ لَ  :ؼْ أَ  ؛[الً و  أ   ا  َٚ  فْ أَ بِ  اـُ غَ دْ ا
ِ٘  بُ جِ  َٓ َٚ  فْ كِ لَ  ةٍ م  عِ  ؼَ رْ حَ  كفَ كُ يَ  كْ أَ  (ـٍ الِ عَ ػ)ك ةٍ م  عِ  ؼَ رْ حَ  كفَ كُ يَ    (.رٍ اكِ عَ ػ)ك اـُ غَ دْ ا

 : ً ل    .يِ رِ ِ آخِ لَ إِ  -اًض يْ أَ  – كرُ سُ كْ الهَ  كفَ كُ يَ  فْ أَ  كَ ٌُ كَ  [ؿ  و  األ   اف  ك   ف  ا   و  ]ق و 

 : ً ل  َٖ فً َٛ خِ  (ـيِّ )أَ  -اًض يْ أَ  – ًُ ىْ هِ  ([ٍت يّ  ه  )و   (,دٍ يّ  س  ػ)ك]ق و   ب/71/ؽ اذَ كَ كَ  ،(2)ٓدٍ عِ سَ ْ بِ ا 
  .رِ غ  َص الهُ  رِ ْٓ غَ  بِ ٚ  إِ  لْ ثِّ هَ يُ  ـْ لَ  (4)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً افَ كَ  فْ ا ِ كَ (3)(،ليْ زَ )غُ 

  ً ل  َٖ  ذِ إِ  ؛بِ مْ القَ بِ  ْت م  عِ أُ  دْ ا قَ ٍَ ى  َِٖ  ؛[ة  ي  اى  الث   اء  الي   ؼ  ذ  ح  ت  ف  ]: (5)ق و   (؛تكِ ْٓ هَ )كَ  (،دكِ ْٓ سَ ) :لُ ْص ا
 .بِ مْ القَ بِ  لُ هَ عْ يُ فَ 

   ً ل  ِ لَ إِ  كْ أَ  ؼ(ادِ سَ )ِ لَ إِ  ةَ بَ سْ الىِّ  ف  أَ  ذٍ ئِ ٓىَ حِ  ـُ مَ عْ  يُ َٚ  ًُ ى  َِٖ  ؛[(7)ريغيالت   ة  اد  ي  ز   ـ  ز  م  ي  و  ]: (6)ق و 
  .(8)ؼ(دِ ِّٓ سَ )

 : ً ل  ٌ  يه  ف  ]ق و  ًِ ا فِ يهَ فِ  ـَ َٛ الكَ  ف  َِٖ  ؛[ؼٍ ر  ح  أ   ة  ع  ب  ر  أ  ى م  ع   و  ا   ،ٓفٍ لِ  ؼُ رْ حَ  يُ دَ عْ بَ  كْ أَ  ،كرِ سُ كْ الهَ  لَ بْ قَ  ي
 .رَ كِ ا ذُ هَ كَ  ؼٍ رُ حْ أَ  ةِ عَ بَ رْ أَ ِ مَ عَ  كفُ كُ ا يَ هَ ى  إِ  كَ ٌُ كَ 

  : ً ل   ،ارً غ  َص هُ  (ـيِّ ٍَ هُ ) فَ ْٓ كا بَ قُ ر  فَ كَ  :(9)(لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ شَ )ْ فِ  اؿَ قَ  ([ـو  ٍ  ه  ) ي  ير  غ  ص  ت   اف  ك   ف  ا   و  ]ق و 
 رِ غ  َص ْ الهُ فِ  ةً ىَ اكِ سَ  اءً كا يَ ادُ زَ كَ  ،ِؼ ذْ الحَ بِ  اسِ يَ ِ القِ مَ عَ  رَ ب  كَ الهُ  (اهً يِّ ٍَ هُ )ا كْ رَ جْ أَ فَ  ًِ يْ لَ إِ  ةِ بَ سْ الىِّ  دَ ىْ ا عِ رً ب  كَ هُ كَ 

                                                           

 ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]كػ)َسٍِّٓد(، َك)َهٍِّٓت([.1)
 (.4/121سٓبكيً )ج كتاب السٓرافْ، شرح( 2)
 ( فْ )ط(: )ُعَزْيل(.3)
 (.3/371سٓبكيً، الكتاب )ج (4)
ْف َكاَف َتْصِغُٓرُي )هُ 5) ِكـ([.( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكاِ  ٍْ 
ة كسػرتٓف، كأربػع يػاءات، كلػـ يحػذفكا اٖكلػِ؛ لػئٛ ٓرجػع 6) ( ىصُّ الجاربردؼ: )كتقكؿ: )سٓدؼ(، ك)هٓتْ(؛ كرٌا

إلػػِ تحػػرؾ حػػرؼ العمػػة، كاىفتػػاح هػػا قبمٍػػا؛ فٓمػػـز الثقػػل لػػك لػػـ تقمػػب ألًفػػا، َكَيْمػػَزـُ ِزَيػػاَدُة الت غٓٓػػر هػػع المػػبس لػػك 
 .(420صية )اىقمبت(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشاف

 .(420ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 7)
 .(3/201)ج لساف العرب ( اىظر: ابف هىظكر،8)

 .(2/1146ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/565)ج ( ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل(9
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 ًُ ىْ هِ  ْؼ ذَ حْ يُ  ـْ ا لَ يهَ فِ  ؼٌ ذْ حَ  ًُ ى  َِٖ  ؛ِلَ كْ أَ  اسِ يَ ِ القِ مَ عَ  رِ ب  كَ الهُ  اءُ رَ جْ إِ  افَ كَ كَ  ،(1)اهَ ٍُ ىَ ْٓ ا بَ قً رْ فَ  ؛ةِ دَ د  شَ الهُ  دَ عْ بَ 
ٌء،شَ   ،ًِ تِ يغَ ِ ِص مَ عَ  رِ غ  َص الهُ  اءِ قَ بَ كا بِ ىُ غْ تَ سْ يَ  ـْ ا لَ هَ ى  ا ِ كَ  ،بِ سْ الى   لَ بْ قَ  ًُ ىْ كا هِ فُ ذَ ا حَ يهَ كا فِ فُ ذَ حَ كا لَ سُ كَ عَ  كْ لَ كَ  ْْ
ٍَِّٓ ) عَ فْ لَ  ف  َِٖ  ؛لٌ اِص ا حَ ذً إِ  ؽَ رْ الفَ  ف  أَ  عَ هَ  رِ ب  كَ الهُ  فَ هِ  اءِ اليَ  ؼِ ذْ حَ كَ  ْ  يُه ْ  ) عِ فْ لَ  فْ هِ  لُ قَ ثْ أَ  (2)(ِه يِِّه ٍَ  ًُ ى  َِٖ كَ (، ُه
ًِ فِ  ازَ جَ  رٌ هْ أَ   .ٍَِ تَ اىْ  .رِ غ  َص ْ الهُ فِ  ًُ لَ  كفُ كُ تَ  ْت اىَ كَ  ْالتِ  ةِ الَ ِ الحَ مَ عَ  يُ دَ عْ ِ بَ قَ بْ َٓ  فْ أَ  ازَ جَ فَ  بِ سَ الى   لَ بْ قَ  ي
ْ فِ  كؿُ قُ تَ فَ  ؛رِ ب  كَ الهُ  عِ فْ مَ بِ  (ـٌ يِّ ٍَ هُ ) كَ ٌُ كَ  (،ٌَي ـَ ) فْ هِ  لٍ اعِ فَ  ـَ اسْ  (ـيِّ ٍَ هُ ) رِ غ  َص هُ لِ  ًِ قِ َٛ طْ إِ بِ  ؿٌ اكَ ىَ تَ هُ  كَ ٌُ كَ 
ْ  ) -اًض يْ أَ  – ًِ يْ لَ إِ  بِ سَ الى   يِِّه ٍَ ـٍ ) (رِ غ  َص هُ ػ)كَ ( ُه كِّ ٍَ ِ لَ إِ  رٌ هْ أَ  ًُ ى  َِٖ كَ ) :ًِ لِ كْ قَ بِ  رَ اشَ أَ كَ  .ؾَ لِ ذَ  فْ هِ  عَ اىِ  هَ َٚ كَ  (،ُه
  كؼِ ذُ حْ الهَ  فِ عَ  يضِ كِ عْ الت   ازِ كَ جَ  فْ هِ  ٓرِ غِ ْص ْ الت  فِ  ـَ د  قَ ا تَ ِ هَ لَ إِ  يِ رِ آخِ 

  ً ل  ـ  ) ر  غّ  ا ص  ه  ل   ً  ى  أل   ]: (3)ق و  وّ   ٍ  تِ فَ ذِ حُ  ـَ لِ  :تَ مْ قُ  فْ إِ فَ  ًُ ىْ هِ  ٓرِ غِ ْص الت   اءِ ىَ بِ  فِ كُّ هَ تَ لِ  [؛ت  ف  ذ  ح   (ه 
ـٍ ) فْ هِ  ةُ يَ اىِ الث   اكُ الكَ  كِّ ٍَ ُٖ  كفَ ا دُ كبً جُ كُ  (ُه  كْ لَ كَ  ،كـِ زُ المُّ  ٓلِ بِ ِ سَ مَ عَ  ًُ ىْ هِ  يُض كِ عْ الت   يـَ قِ تَ سْ يَ لِ  :تُ مْ قُ  ؟ِكلَ ا
ُٖ  اكُ الكَ  كَ ٌُ كَ  - كؼَ ذُ حْ الهَ  ف  أَ  تَ ْض رَ فَ   ـْ لَ  ةً عَ بَ رْ أَ  فْ كُ تَ  ـْ ا لَ ذَ إِ  ةُ ادَ يَ الزِّ  ف  َِٖ  ؛ًُ ىْ هِ  يُض كِ عْ الت   ـِ زَ مْ َٓ  ـْ لَ  -ِكلَ ا
 :تَ مْ قُ  ةٌ ثَ الِ ثَ  يًِ فِ  ةُ ادَ يَ ا الزِّ ه  هِ  يُ كَ حْ ىَ كَ  (،اهً مِ ْٓ غَ هُ ) تَ رْ غ  ا َص ذَ إِ  ؾَ ى  أَ ػ رَ تَ  َٚ أَ  يُض كِ عْ الت   ٓرِ غِ ْص ْ الت  فِ  ـْ زَ مْ َٓ 
 كؿُ قُ تَ فَ  ؛يُض كِ عْ الت   ـَ زِ ا لَ عً ابِ ا رَ فً رْ حَ  ةُ ادَ يَ الزِّ  ِت اىَ ا كَ ذَ ا ِ كَ  ،(4)(ـٌ يمِ ْٓ غَ هُ ) :تَ مْ قُ كَ  ،َت ْض ك  عَ  ْئتَ شِ  فْ ا ِ كَ  (،ـٌ مِ ْٓ غَ هُ )
  ؟يِ كِ حْ ىَ كَ  (،يحٌ بِ ْٓ َص هُ ) (:احٍ بَ ْص هِ )ْ فِ 

  ً ل    ؼ(.دِّٓ سَ ػ)كَ  (ئٌ ْٓ طَ ) ارَ َص فَ  ةُ ثَ الِ الث   ءُ االيَ  تِ فَ ذِ حُ  ؼ(دِ ِّٓ سَ ػ)كَ  [(ي  يّ  ط  ) ً  م  ص  أ   ف  أل   ]: (5)ق و 

 : ً ل  ِ٘  [ي  وذ  ذ  ش   ً  ج  ا و  ذ  ٍ  ف  ]ق و  (ائِ طَ )ا ه  أَ ا كَ ىَ ٌُ  :6(لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ شَ )ْ فِ  اؿَ قَ  ؛ِب مْ قَ مْ لِ  ةُ ارَ شَ ا ًِ فِ فَ  (7)ْ   ي
َٖ  عُ ْض كَ  كذِ ذُ الشُّ  فَ هِ   كْ لَ  ـْ ٍُ ى  َِٖ  ؛اٌس يَ قِ فَ  ةِ كَ رِّ حَ تَ الهُ  اءِ اليَ  (8)ؼُ ذْ ا حَ ه  أَ كَ  ،رَ ْٓ  غَ َٚ  ةِ ىَ اكِ الس   اءِ اليَ  افَ كَ هَ  فِ لِ ا

                                                           

 .(421ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
ـ(. قٓػل: )(2 كِّ ٍَ (، بػالتعكيض. اىظػر: سػٓبكيً، الكتػاب )ج( )ُهٍّيـ( َتْصِغٓر )ُه  ْ ّٓيِهػ ٍَ ، كابػف الحاجػب، (3/371ُه

 .(1/39الشافية فْ عمـ التصريف كالكافية ىظـ الشافية )ج
ًُ ُشُذكِذِي[.(3 َذا َكْج ٍَ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َف
 .(2/3( ككأف الياء صارت بدًٚ هها حذفكا. اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج(4
 .(422ص) هجهكعة الشافية، آٌفش( اىظر: 5)

ركػػػػػف الػػػػػدٓف، شػػػػػرح الشػػػػػافية ك ، (571-1/570)ج ا٘يضػػػػػاح فػػػػػْ شػػػػػرح الهفصػػػػػل ( اىظػػػػػر: ابػػػػػف الحاجػػػػػب،(6
 .(2/1146)ج

: كفْ، (ْ  بِ ْٓ )طَ : ب(ِّٓ فيقاؿ فْ )طَ  ؛كلِتخفف الياء اٖ: ب(ِّٓ )طَ  :سـ الذؼ كسطً ياء هشددةالىسب إلِ اٚ (7)
رضكاف دمحم التهٍٓد فْ الىحك  .ا بعد أف خففتتقمب الياء ألفً  أؼ: ؛(ْ  ائِ طَ (: )ْء)طَ  :ذ  كشَ  ،(ْ  ٓىِ لَ (: )فٍ ِّٓ )لَ 

 (. 614)ص كالصرؼ
 ( )َحْذُؼ(، ساقط فْ )ؾ(.(8
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 (:ادُ دَ الس  )ك .ًُ يسُ قِ تَ  كْ أَ  يُ رُ دِّ قَ تُ  ءِ ْْ ْ الش  فِ  رُ كْ الفِ  رِ ظَ الى   لُ ْص أَ كَ  .ٍَِ تَ ىْ اِ  .كذٌ ذُ شُ  يًِ فِ  فْ كُ يَ  ـْ لَ  ْٓئ(طَ ) :كاالُ قَ 
 رٌ هْ أَ كَ  .آدً دِ سَ  ارَ َص  رِ سْ الكَ بِ أ/ 72/ؽ (دُّ سِ يَ  د  سَ ) :ًُ ىْ هِ  اؿُ قَ يُ  ،لِ هَ العَ كَ  ؿِ كْ ْ القَ فِ  دُ ْص القَ كَ  ،ابُ كَ الص   حِ تْ الفَ بِ 
  .(1)دٌ اِص قَ  :دُّ سَ أَ كَ  ،ٓدٌ دِ سَ 

  ً ل  ِ٘  ابِ بَ بِ  قُ م  عَ تَ َٓ  لْ بَ  ةِ بَ سْ ىِّ ال ابِ بَ  :ؼْ أَ  ؛[اب  ا الب  ذ  ٍ  ب   ق  م  ع  ت   ي  ال  ]: (2)ق و    .ؿِ َٛ عْ ا

  ً ل  ا؛ اذًّ شَ  كفُ كُ ٚ يَ  بُ َٛ قِ اٚىْ فَ  بُ َٛ قِ اٚىْ  ثُ ْٓ حَ  فْ ٚ هِ  [ىول  األ   اء  الي   ؼ  ذ  ح   ث  ي  ح   ف  ه  ]: (3)ق و 
  .اٍَ مَ بْ ا قَ هَ  احِ تَ فِ اىْ كَ  ،ذٍ ئِ ٓىَ حِ  ةِ يَ اىِ الث   اءِ اليَ  ؾِ رُّ حَ تَ لِ 

ً : ]ه   ل    .بٌ مْ قَ  يًِ فِ  كفُ كُ  يَ َٚ  ًِ يْ لَ إِ  ْب سَ ىْ ُٓ  ـْ لَ  كْ لَ  ذْ إِ  ةِ بَ سْ الىِّ  فَ هِ  أَ شَ ا ىَ هَ ى  إِ  بَ مْ القَ  ف  َِٖ  [ة  ب  س  الىّ   اؿ  ح  ا ب  صي ت  خ  ق و 

  ً ل   ؾَ لِ ِ ذَ لَ إِ  َب سِ ا ىُ ذَ إِ  ثُ ْٓ حَ بِ  ةٌ رَ سْ كَ  ـِ ْ اٚسْ فِ  كفَ كُ يَ  فْ أَ  كَ ٌُ كَ [ ؿ  و  األ   ـ  س  الق   ف  ه   غ  ر  ا ف  ه  : ]ل  (4)ق و 
  .رُ ثَ كْ أَ  كْ أَ  افِ تَ رَ سْ كَ  ةِ بَ سْ الىِّ  اءِ يَ  عَ هَ  عُ هِ تَ جْ َٓ  ـِ اٚسْ 

ً : ]سواء   ل   (ِلَ )إِ كَ  (،ِت  حَ ) (فِ لِ ػ)أَ كَ  ةً بَ مِ قَ ىْ هُ  رَ ْٓ غَ  كْ أَ : ٓلَ قِ  [اءٍ ي   و  أ   اوٍ و   ف  ع   ةً ب  م  ق  ى  ه   ت  كاى   ق و 
  .فِ ْٓ هِ مَ عَ 

  ً ل  َٖ  ؼِ ذْ حَ  ـُ دَ عَ : ي  أ  ا[؛ ٍ  ت  اب  ث  إ  ا ه  أ  : ](5)ق و  َٖ كُ قَ بْ َٓ  ـْ ا لَ هَ ى  إِ  ،اًكاا كَ ٍَ بُ مْ ا قَ ه  أكَ  ،فِ لِ ا ِ مَ عَ  فَ لِ ا ا
َٖ كَ  ،ةً دَ د  شَ هُ  ةِ بَ سْ الىِّ  اءُ يَ  ًِ بِ  لَ َص ا ات  ذَ إِ  فِ ْٓ ىَ اكِ الس   اءِ قَ تِ لْ ِٚ  ؛اٍَ الِ حَ   ،اكُ الكَ  فَ ٓ  عَ ا تَ ذَ إِ فَ  ةَ كَ رَ الحَ  لُ بَ قْ  تَ َٚ  فُ لِ ا
 كَ ٌُ كَ  فٍ اكِ سَ  لَ بْ ا قَ ٍَ كعِ قُ كُ  لِ جْ َِٖ  يًِ ِض تَ قْ ا يَ ِ هَ مَ عَ  افً لِ أَ ا ٍَ بِ مْ قَ  رِ ْٓ غَ  فْ ا هِ ٍَ مَ بْ ا قَ هَ  احِ تَ فِ اىْ  عَ ا هَ ٍَ يكَ رِ حْ كا تَ زُ ك  جَ فَ 
ُٖ  اءُ اليَ  ا ه  إِ  بَ َٛ قِ اٚىْ  ف  َِٖ  ؛بُ مِ قَ ىْ  َٓ َٛ فَ  يًِ فِ  ؿِ َٛ خْ ِْٙ لِ  عُ ىَ هْ يُ  فٍ اكِ سَ  لَ بْ قَ  دِّ الهَ  ؼِ رْ حَ  كعِ قُ كُ كَ  ،ةِ بَ سْ الىِّ  فَ ِ هِ لَ كْ ا
 فِ إِ فَ  (،ػ كَ ىَ ػ)اًكا كَ كَ  افَ كَ  كْ لَ  دِّ الهَ  ؼُ رْ حَ  ذْ إِ ػ رَ خْ أُ  ةً ر  هَ  بِ َٛ قِ ِ اٚىْ لَ إِ  كْ أَ  فِ ْٓ ىَ اكِ الس   اءِ قَ ِ التْ لَ إِ  ؼَ دِّ ؤَ ُٓ  فْ أَ 
 اءُ قَ ؼ التِ دِّ ؤَ ُٓ فَ  ةَ كَ رَ الحَ  لُ بَ قْ  تَ َٚ  َْ ٌِ كَ  ،اٍَ يكُ رِ حْ تَ  بَ جَ كَ ا لَ ٍَ مَ بْ ا قَ هَ  احِ تَ فِ اىْ كَ  ،اٍَ كِ رُّ حَ تَ لِ  ؛افً لِ أَ  اكُ الكَ  تِ بَ مَ قَ اىْ 
، اٍَ مَ بْ ا قَ هَ  ؾِ رُّ حَ تَ  عَ هَ  ْت كَ ر  حَ ا تَ ِإذَ  ةِ م  العِ  كؼُ رُ حُ كَ  .-اًض يْ أَ  –ا ٍَ يكُ رِ حْ تَ  بَ جَ كَ لَ  اءً يَ  ْت بَ مَ قَ اىْ  كِ لَ كَ  .فِ ْٓ ىَ اكِ الس  

َها ُهْخَتِمَفٌة ْٚىَقَمَبْت ِإَلِ َها  ٍُ ِب؛ َفَتَعٓ َف َكَحَرَكُت َٛ ِب َبْعَد اْٚىِق َٛ ؼ ِإَلِ اْٚىِق ا؛ َفَُٓؤدِّ ٍَ َُٓىاِسُب َحَرَكَة َها َقْبَم
ا  ٍَ ا َهَع اْىِفَتاِح َها َقْبَم ٍَ َٖ  ف  أَ  َس يْ لَ أَ  :تَ مْ قُ  فْ إِ فَ  ِ.الهىق فَ هِ ِإْثَباُت  عِ اِض كَ الهَ  فَ هِ  ٓرٍ ثِ ْ كَ فِ  ةً زَ هْ ٌَ  ْت بَ مِ قُ  فَ لِ ا

َٖ  ةُ ٍَ ابَ شَ هُ  تُ مْ قُ  ؟اٍَ ْٓ لَ إِ  ْت بَ مِ  قُ ٛ  ٍَ فَ  ٍَ  فَ هِ  رُ ثَ كْ أَ  اكِ الكَ  عَ هَ  ِف لِ ا  ةِ م  العِ  كِؼ رُ حُ  فْ ا هِ ٍَ ىْ هِ  دٍ احِ كَ  لِّ كُ  فِ كْ كَ لِ  ؛ةِ زَ هْ ال
                                                           

 .(3/210)ج لساف العرب ىظر: ابف هىظكر،ا. (َقاِصدٌ  :َأؼ ؛كَأَسدُّ  َسِدٓدٌ  كَأهر) (1)
 ْىَقِمَبًة َعْف َكاٍك َأْك َياٍء[.( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]سكاٌء كاَىْت هُ 2)
ُٖكَلػػػِ(. اىظػػػر: شػػػآٌف، هجهكعػػػة الشػػػافية  (3)  ػػػُث َحػػػْذُؼ الَيػػػاِء ا ( شػػػاذ  ِهػػػْف َحْٓ  ْ ىػػػص الجػػػاربردؼ: )...فػػػػ)طائ

 .(422)ص
 .(423ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 4)
 .[(ِحَ رَ ػ)كَ  اءٍ يَ   فْ عَ  ْت اىَ كَ  فْ ا ِ َقْكلً: ]كَ  ساقط فْ )ؾ(، إلِ (5)
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 ،ةِ بَ سْ ْ الىِّ فِ  اءِ اليَ  لَ بْ ا قَ هَ  ةِ رَ سْ كَ  كبِ جُ كُ لِ  ؛اٍَ الِ ِ حَ مَ ا عَ ٍَ ائِ قَ بْ إِ  كفَ ا دُ ٍَ بُ مْ ا قَ ه  أَ ك  ،ِلَ كْ أَ  اكِ ِ الكَ لَ إِ ا ٍَ بُ مْ قَ  افَ كَ فَ 
َٖ  اعِ ىَ تِ اهْ كَ    .ةِ كَ رَ الحَ  كؿِ بُ قَ  فْ عَ  فِ لِ ا

  ً ل  ٌ  فظ  : ]  (1)ق و    .ًِ مِ ْص أَ  إَلِا فمٓرجع ٍَ يكِ رِ حْ ِ تَ لَ إِ  َت جْ تَ ا احْ ه  لَ   ؾَ ى  َِٖ  ؛[ر  ا

ً : ]و   ل  ٍَ  ف  أَ بِ  ٓبَ جِ أُ  ؟ةً زَ هْ ٌَ  ْب مَ قْ تُ  ـْ لَ  ـَ لِ  :ٓلَ قِ  فْ إِ  [(ىح  ر  ػ)ك   اءٍ ي   ف  ع   ت  اى  ك   ف  ا   ق و   فْ هِ  ْت سَ يْ لَ  ةَ زَ هْ ال
َٖ  سِ ىْ جِ    .ةٍ م  عِ  ؼُ رْ ا حَ هَ ٍُ ىْ  هِ ًّٛ كُ  ف  َِٖ  ؛:(2)اكِ الكَ  ؼِ َٛ خِ بِ  فِ لِ ا

  ً ل  ا ٍَ مَ بْ قَ  فٍ لِ أَ  ةَ ادَ يَ زِ  -اًكاا كَ ٍَ بُ مْ قَ  كَ ٌُ كَ  - ؛اٍَ ثِ الِ ثَ فْ  ُْ افِ ٓرَ السِّ  ازَ جَ أَ  ا[ٍ  ف  ذ  ح   وز  ج  ي  : ]و  (3)ق و 
  .ِٓث ىِ أْ الت   (ِف لِ أَ ػ)كَ 

ً : ]ه   ل  ٌ  الذ   ـ  االس   ف  ق و  ً  ف   و  ي  ٌِ الظ   [ي  ـِ اٚسْ  فَ ِ هِ ىَ عْ الهَ كَ  .ِف لِ ََٗ لِ  لَ ِص فَ ىْ الهُ  ٓرَ هِ الض   ف  أَ  رُ ا
ٌُ الذِ    .يُ دَ عْ بَ  ةُ ثَ ى  ؤَ الهُ  رُ ائِ هَ الض  كَ  [،يًِ فِ  كزُ جُ َٓ : ]فَ ًِ َقْكلِ  ْفِ  كرُ رُ جْ الهَ  ٓرُ هِ ا الض  ذَ كَ كَ ، يًِ فِ  كَ ؼ 

ً : ]ف   ل  ً  ف   وز  ج  ي  ق و   ؼُ ذْ الحَ  ادُ رَ الهُ كَ  ،اهَ ٌِ رِ ْٓ غَ كَ  فِ ىِّ َص الهُ كَ  ،ػػؾٍ ػالِ هَ  ػػفِ ابْ  دَ ىْ عِ  ارُ تَ خْ الهُ  كَ ٌُ  [ؼ  ذ  الح   ي
ـْ  .كفِ كُ السُّ  اءِ قَ بَ  عَ هَ  ٍُ َٖ  فَ هِ  ْ  حَ  (ِمَ بْ الحُ  ْىِ بَ )ِ لَ إِ  بِ سَ ْ الى  فِ  كَقْكُل   .اذ  شَ  اءِ البَ  حِ تْ فَ بِ  (ِمَ بَ حُ ) :ارِ َص ىْ ا

ً : ]ل   ل  ًٍ بِ شْ تَ : كَ ؼْ أَ ؛ ا[ٍ  ت  اد  ي  ز  ق و  َٖ  :تَ مْ قُ  فْ إِ فَ  ؛ِٓث ىِ أْ الت   اءِ تَ ا بِ ٓ  ؛ػ كَ قْ أَ  اءَ اليَ  ف  أَ بِ  :َٓب جِ أُ  ؟ـُ زَ لْ أَ  فُ لِ ا
َٖ  ف  َِٖ   ًُ حُ رْ طَ  افَ كَ فَ  ؛ًُ يفُ عِ ْض تَ  فُ كِ هْ  يُ َٚ  ؾَ لِ ذَ لِ كَ  ؛ًُ لَ  دَ هَ تَ عْ  هُ َٚ  ،سِ فْ ػ الى  رَ جْ هَ  ؼ رِ جْ َٓ  ْ  فِ خَ ٌْء شَ  فَ لِ ا
  .لَ ٍَ سْ أَ 

  ً ل  ًٍ ب  ش  : ]ت  (4)ق و    .ٓرِ بِ كْ الت  كَ  ٓرِ غِ ْص ْ الت  ا فِ ٍَ كتُ بُ ثُ كَ  ،ةَ هَ مِ ا الكَ ٍَ كهُ زُ لُ  ًِ بَ الش   ًُ جْ كَ  [(ىٍ  م  ه  ػ)ا ب  ٍ  ا ل  ي

ً : ]ت   ل  ًٍ ب  ش  ق و    (.ٍَِ مْ هَ )ْ ا فِ هَ كَ  ةٌ عَ ابِ رَ  فٌ لِ أَ  يِ رِ ْ آخِ فِ  ًُ ى  أَ  ًِ بَ الش   ًُ جْ كَ  [(ىٍ  م  ه  ػ)ا ب  ي

ً : ]ت   ل  ًٍ ب  ش  ق و  ا هَ  عَ هِ جُ  ؾَ لِ ذَ لِ كَ  ،-اًض يْ أَ – ٓثٍ ىِ أْ تَ  ةُ هَ َٛ ا عَ ٍَ ى  : َِٖ ؼْ أَ ؛ [ة  ود  د  ه  اله   ف  ل  األ   ا ب  ٍ  ا ل  ي
َٖ  يِ رِ ْ آخِ فِ  (،ِهَ رَ حَ ) :عُ هْ جَ  (ػ ارَ حَ َص )كَ  (،ِاهَ رَ حَ ) :كَ حْ ىَ  (،ِالَ عَ فَ )ِ مَ عَ  ةُ كدَ دُ هْ الهَ كَ  ةُ كرَ ُص قْ الهَ  فُ لِ ا

                                                           

 .(424ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
 (: ساقطة فْ )ؾ(.اكِ الكَ ) (2)
 .(425ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 3)
ًٍ بِ شْ َقْكلً: ]تَ  ساقط فْ )ؾ(، إلِ (4) َْٖ ا بِ ٍَ ا لَ ٓ  .[ةِ كدَ دُ هْ الهَ  فِ لِ ا
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َٖ  اؿَ قَ  .(1)(ػ رَ حَ َص )كَ   كَ ٌُ  اؿَ قَ  .كرِ ُص قْ الهَ  دِّ هَ  ٓرُ ظِ ىَ  كَ ٌُ كَ  ،اٍَ فُ عَ ْض أَ كَ  ،كيِ جُ الكُ  دُ عَ بْ أَ  ًُ جْ ا الكَ ذَ ٌَ كَ  :ُّْ سِ لُ دَ ىْ ا
َٖ  لِ ٌَ كَ  :(2)فُ ىِّ َص الهُ كَ   لٌ هَ تَ حْ هُ  ؾَ لِ ذَ  لُّ كُ  ؟سِ كْ العَ بِ  كْ أَ ، ٓثِ ىِ أْ الت   فِ لِ أَ  فْ هِ  ةٌ بَ مِ قَ ىْ هُ  اكُ كالكَ  ؟ةٌ دَ ائِ زَ  فُ لِ ا

ِلفِ  حُ ارِ الش   ـَ زَ جَ كَ  .اىتٍِ ب/.72/ؽ َِٖ  .اكً شْ حَ  عُ قَ  تَ َٚ  ِٓث ىِ أْ الت   فَ لِ أَ  ف  َِٖ  ؛ارُ تَ خْ الهُ  كَ ٌُ كَ  ،(3)ِبا

  ً ل    .طِ سَ الكَ  ؾِ رُّ حَ تَ  عَ هَ  ٓثِ ىِ أْ الت  كَ  ةِ ي  هِ مَ عَ مْ : لِ ؼْ أَ ؛ [ف  ي  ه  م  ع   ـ  د  ق  و   ,(ر  ق  س  ) ؼ  ر  ص  ي   ـ  : ]ل  (4)ق و 

  ً ل  (ز  ه  الج  ) ف  : ]ه  (5)ق و 
  (.بَ رَ َض ػ)كَ  :ًُ مُ عْ فِ كَ  ٍؼ،ازَ كَ  يـٍ جِ بِ  كَ ٌُ  [(6)

ً : ]و   ل   ِـّ َض بِ  (:رُ ْض الحُ )كَ  (.قِ ىَ العَ ) ؽَ كْ فَ كَ  (،رِ ْض الحُ ) كفَ دُ  كَ ٌُ  [ر  ي  الس   ف  ه   ب  ر  ض   و  ٌ  ق و 
  .عٌ رِ هسْ  رٌ ْٓ بفتحتٓف سَ  (:قُ ىَ العَ )كَ  .يِ كِ دْ ْ عَ فِ  سِ رَ الفَ  اعُ فَ تِ رْ اِ  :ةِ هَ جَ عْ الهُ  كفِ كُ سُ كَ  ،ةِ مَ هَ ٍْ الهُ 

  ً ل   بُ مَ قْ تُ كَ ) :كؿَ قُ تَ  فْ أَ  ْغِ بَ ىْ َٓ  :اؿَ قَ يُ  فْ أَ  كَ ٌُ كَ  ،اؿٍ ؤَ سُ  ابُ كَ جَ  ًُ ى  أَ ا كَ ذَ ٌَ  [اد  ر  اله   ف  أ   ـ  م  اع  : ]و  (7)ق و 
 َٖ َٖ  فُ لِ ا ِ٘  رِ ْٓ غَ ْ لِ التِ  ةُ بَ مِ قَ ىْ الهُ  ةُ عَ ابِ الر  كَ  ةُ ثَ الِ الث   ةُ ٓرَ خِ ا   :كَ حْ ىَ  ،ًِ يْ مَ عَ  د  رَ  ُٓ ٛ  ئَ لِ  ؛اؽِ حَ لْ ا

                                                           

ػػػا ( )الَحْرَهػػػْ(: ىاقػػػة تشػػػتٍْ الفحػػػل )شػػػاٌة َحْرَهػػػِ(، ك)ِشػػػياٌي ِحػػػراـٌ، كحَ 1) راَهػػػِ(، هثػػػل: )ِعجػػػاٍؿ، كَعجػػػاَلِ(. أه 
؛ أؼ: ٌهػزة -ٚ ٓجػكز جعمٍػا -)صحارػ(: فهف أجل ككف ٌهزة )صحراء( ألًفا فْ اٖصل، كليست بأصػمية 

بفتح الراء جهع )صحراء(، فػإذا أردت أف تجهعٍػا  -فْ ىحك: )صحاَرػ( -؛ أؼ: إبقاَءٌا -ٌهزة–)صحراء( 
اء كهػػا تكسػػر هػػا بعػػد ألػػف الجهػػع فػػْ هثػػل: )هصػػابيح(، ك)هسػػاجد(، أدخمػػت بػػٓف الحػػاء كالػػراء، ككسػػرت الػػر 

ياء؛ ٚستدعاء  -أيًضا –ك)جعافر(، فتقمب اٖلف التْ بعد الراء ياء؛ لمكسرة التْ قبمٍا، كتقمب ألف التأىٓث 
الياء، كتدغـ إحػدػ اليػاءٓف فػْ اٖخػرػ، فصػار )صػحارّؼ( بيػاء هشػددة ثػـ حػذفكا اليػاء الهدغهػة؛ لمتخفٓػف، 

ا فْ )سِّٓد(، كأبدلكا هف الياء الباقيػة ألًفػا؛ لمتخفٓػف فػْ الجهػع الثقٓػل، فمػـز فػتح الػراء، فصػار )صػحاَرػ(. كه
رؼ، شػػرحاف عمػػِ  دىقػػكز،ك ، (1/464، كركػػف الػػدٓف، شػػرح الشػػافية )ج(5/1896)ج الصػػحاح اىظػػر: الجػػٌك

 .(31/458الزبٓدؼ، تاج العركس )جك ، (143)ص هراح اٖركاح فْ عمـ الصرؼ
 .(426ص) هجهكعة الشافية، شآٌفاىظر:  (2)
َٖ بِ فْ )ؾ(: ) (3)  .(ؿِ ك  ا
ـَ َعَمَهػػػِْٓف؛ ٖف 4) ـْ َيْصػػػِرْؼ )َسػػػَقَر(، َكَقػػػد  ْىػػػًدا(، ك)َدْعػػػًدا(، َلػػػ ٌِ ( ىػػػص الجػػػاربردؼ: )...أٚ تػػػرػ أّف هػػػف صػػػرؼ )

 .(426الحركة صٓرتٍها فْ حكـ: )زيىب(، ك)سعاد(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص
ك ضرب هف السٓر(.5) اىظر: شػآٌف،  ( ىص الجاربردؼ: )... يقاؿ: )حهار جهزػ: أؼ: سريع هف الجهز، ٌك

 .(426ص)هجهكعة الشافية 
ِفٓػف: الػذ ِهٓل، كٌُػَك 6) ػَك الػذ ِهُٓل، كالز  ٍُ ْسػَراع، ( اْبف ُدَرْيد الَجْهُز أشدُّ هف الَعَىق َأُبػك عبٓػد َفػِإذا اْرَتفػع َعػف َذِلػؾ َف ِ٘ ا

ًِ َِٓزفُّػكَف( ]الصػافات: كٌُكَ  ؿ َعْدِك الى َعاـ، كَزف ِت ا٘بُل َتِزؼُّ ِإذا َأْسَرَعت. )َفَأْقَبُمكا ِإَلْي ًِ 94أك  [، ُقػِرَغ: )َفػَأْقَبُمكا ِإليػ
 .(2/191َِٓزفُّكف(، ك)ُِٓزفُّكف(. اىظر: ابف سٓدي، الهخصص )ج

 .[ٓثِ ىِ أْ الت   فِ لِ أَ  ـُ كْ حُ  ًُ هُ كْ َقْكلً: ]حُ  ساقط فْ )ؾ(، إلِ (7)
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َٚ ٍَ ى  أَ  عَ هَ  اءِ اليَ  فِ عَ  ةٌ بَ مِ قَ ىْ ا هُ ٍَ ى  َِٖ  ؛(1)(ػ زَ عْ هِ )   (.اكِ ِ الكَ لَ إِ ا ٍَ بُ مْ قَ  فُ ٓ  عَ تَ  َٓ ا 

ً : ]ع   ل  ٌَ فِ  ةَ دَ ائِ  فَ َٚ  :ٓلَ قِ  فْ إِ فَ  [يٍّ م  ص  أ   ؼٍ ر  ح   ف  ق و   فْ عَ  ةِ بَ مِ قَ ىْ الهُ  فَ ْٓ بَ  ؽْ ر  فَ يُ  ـْ لَ  ًُ ى  َِٖ  ؛دِ ْٓ ا القَ ذَ ْ 
،مِ ْص أَ  ؼٍ رْ حَ  ٍِ فِ  اتِ بَ ثْ ا٘كَ  ،َؼ ذْ الحَ  زَ ك  جَ  يِ رِ ْٓ غَ  فَ ْٓ بَ كَ  ٍّْ َٖ ا فِ ىَ مْ قُ  ؟اهَ ٓ ِ٘  ةِ ي  مِ ْص ْ ا ْ فِ  كفُ كُ تَ فَ  ؛فُ سَ حْ أَ  اتُ بَ ثْ ا
 فِ عَ  ةِ بَ مِ قَ ىْ الهُ  ؼِ َٛ خِ بِ  يُ رَ كَ ا ذَ هَ كَ  ةٌ ثَ َٛ ثَ  كيٌ جُ كُ  يًِ فِ فَ  ؛اهً كْ حُ  ٓثِ ىِ أْ الت   ِف لِ أَ كَ  اؽِ حَ لْ ا٘ فُ لِ أَ  :كؿُ قُ أَ كَ  .ةٌ دَ ائِ فَ  ٓدِ ِٓ قْ الت  
 َٖ  .ثُ الِ الث   كزُ جُ  َٓ َٚ  فِ ْٓ ٍَ جْ كَ  يًِ فِ  ف  إِ فَ  لِ ْص ا

ً : ]ح   ل   ٓثِ ىِ أْ مت  ْ لِ ْ التِ فِ  َؼ ذْ الحَ  ف  كِ لَ  ،ةِ ثَ َٛ الث   ازِ كَ ْ جَ : فِ ؼْ أَ  ؛[يث  ى  أ  الت   ف  ل  أ   ـ  ك  ح   ً  ه  ك  ق و 
ِ٘  فِ لِ أَ ْ فِ  بَ مْ القَ كَ  ،حُ جَ رْ أَ   :كاالُ قَ  ،يُ رُ ْٓ غَ كَ  ػػػػاـٍ ػػػػشَ ٌِ  فُ ابْ  ًِ بِ  حَ ر  َص  ،لٍ ْص أَ  فْ عَ  ةِ بَ مِ قَ ىْ الهُ َف هِ  حُ جَ رْ أَ  اؽِ حَ لْ ا
  .سِ كْ العَ بِ  ؼِ ذْ الحَ كَ  اؽِ حَ لَ ِْٙ ْ لِ ْ التِ فِ  بِ مْ القَ  فَ هِ  رٌ ْٓ خَ  ةِ بَ مِ قَ ىْ ْ الهُ فِ  بُ مْ القَ كَ 

  ً ل  ًٍ ب  ش  : ]ت  (2)ق و    .فِ ْٓ تَ عَ ابِ ا رَ هَ ٍُ ىُ كْ كَ  ًِ بَ الش   ًُ جْ كَ  [ة  ب  م  ق  ى  اله  ا ب  ي

ً : ]ت   ل  ًٍ ب  ش  ق و    .فِ ْٓ تَ عَ ابِ رَ  فِ ْٓ تَ دَ ائِ ا زَ هَ ٍِ ىِ كْ ْ كَ فِ  [يث  ى  أ  الت   ف  ل  أا ب  ي

  ً ل   (ِاهً رَ هُ ) فِ لِ أَ كَ  لٍ ْص أَ  فْ عَ  ةً بَ مِ قَ ىْ هُ  ْت اىَ كً  اءً كَ : سَ ؼْ أَ  ؛[ةً س  اه  خ   ت  اى  ك   ف  ا   : ]و  (3)ق و 
  (.ِطَ ىْ بَ حَ ) ِف لِ أَ كَ  اؽِ حَ لْ ِْٙ لِ  كْ أَ (، ػ ارَ بَ حُ ) فِ لِ َكأَ  ِٓث ىِ أْ مت  لِ  ةً دَ ائِ زَ  كْ أَ (، ِفَ طَ ْص هُ )ك

ً : ]أ   ل   ِٓث ىِ أْ مت  لِ  كْ أَ ( ِعً دْ ستَ هُ )ْ ا فِ هَ كَ  ةً بَ مِ قَ ىْ هُ  -اًض يْ أَ  – ْت اىَ كَ  اءٌ كَ سَ  :ؼْ أَ ؛ ة[س  اد  س   و  ق و 
 (.َقَبْعَثرػ ػ)ك ٓرِ ثِ كْ متّ لِ  كْ أَ (، ِحثَِّٓثِػ)ك

ً : ]ف   ل  َٖ  ؼُ ذْ حَ  ًِ قِ َٛ طْ إِ ِ َض تَ قْ هُ  [ر  ي   غ  ال   ؼ  ذ  ح  ال  ق و   ؼٍ رْ حَ  دَ عْ بَ  سٍ اهِ خَ  لٍ ْص أَ  فْ عَ  ةِ بَ مِ قَ ىْ الهُ  ِف لِ ا
ٍَ فِ  (5)ُس كىُ ُٓ  ازَ جَ أَ كَ  ،كرِ ٍُ هْ كالجُ  (4)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً بُ ٌَ ذْ هَ  كَ ٌُ كَ  (،ِى  ثَ هُ )كَ  (،ِم  عَ هُ ) :كَ حْ ىَ  ،دٍ د  شَ هُ   ف  َِٖ  ؛بَ مْ ا القَ ٓ
 ف  َِٖ  ؛ٓفٌ عِ َض  كَ ٌُ كَ  :يُ رُ ْٓ غَ كَ  ػافَ ٓػ  ك حَ بُ أَ  اؿَ قَ  (،ِطَ عْ هُ ) فِ لِ أَ كَ  ةٌ عَ ابِ ا رَ ٍَ أى  كَ فَ  دٍ احِ كَ  ؼٍ رْ حَ  ـِ كْ ْ حُ فِ  فَ ع  َض الهُ 
  .ةِ ىَ ْ الزِّ فِ  ـٍ غَ دْ هُ بِ  َس يْ ا لَ هَ  ةِ لِ زِ ىْ هَ بِ  ـَ غَ دْ الهُ 

  ً ل   ؾَ لِ ذَ  بَ اسَ ىَ فَ  ةً عَ ابِ رَ  ْت اىَ ا كَ ذَ إِ ا ٍَ فِ ذْ حَ  ازِ كَ ِ جَ مَ كا عَ عُ هَ جْ أَ  ـْ ٍُ ى  َِٖ  ؾَ لِ ذَ كَ  [ر  ي   غ  ال   ؼ  ذ  ح  ال  : ]ف  (6)ق و 
 اءِ غَ لْ إِ  فْ هِ  اارً ذَ حَ كَ  ْت رَ ثُ كَ  كْ أَ ، ًُ كفُ رُ حُ  ْت م  ا قَ هَ  فَ ْٓ ا بَ قً رْ فَ  ؛ةً سَ ادِ سَ  كْ أَ ، ةً سَ اهِ خَ  ْت عَ قَ ا كَ يهَ فِ  ؼَ ذْ كا الحَ هُ زَ مْ َٓ  فْ أَ 

                                                           

ِْلَحاِؽ َٚ ِلمت ْأِىِٓث. الرازؼ،1) ْٙ َِلَف ِل ْٖ َف  ا ٌف َهْصُركٌؼ ِٖ : )ِهْعًزػ( ُهَىك  ًِ  .(295)ص هختار الصحاح ( َقاَؿ ِسَٓبَكْي
 .[ةً سَ اهِ خَ  ْت اىَ كَ  فْ ا ِ َقْكلً: ]كَ  ساقط فْ )ؾ(، إلِ (2)
 .(427ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 3)
(، ك)َدْلٌك(. اىظر: سٓبكيً، الكتاب )جفْ الكت (4) ٌْ  (.3/310اب: )َظْب
 (.9/4688الفكائد )ج تسٍٓل بشرح القكاعد ىاظر الجيش، تهٍٓد (5)
 .ا[ٍَ مَ بْ ا قَ هَ  حُ تَ فْ يَ َقْكلً: ]كَ  ساقط فْ )ؾ(، إلِ (6)
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  ًُ لَ  ةً هَ زِ مْ هُ كَ  ةً بَ كجِ ا هُ ٍَ تَ رَ ثْ كَ كَ  ،ؼِ ذْ محَ لِ  ةً زَ كِّ جَ هُ  كِؼ رُ الحُ  ةَ م  قِ  لَ عَ جَ  ؾَ لِ ذَ مِ فَ  ؛ارِ بَ تِ اٚعْ  فِ عَ  كؼِ رُ الحُ  ةِ رَ ثْ كَ 
  .-ايًض أَ 

: ً ل  َٖ  ف  َِٖ  ؛أ[ط  ]خ   ق و  ًِ فِ  فَ لِ ا   .ْؼ ذَ حْ تُ  ـْ ا لَ ذَ ٌَ  عَ هَ كَ  ،ةً سَ اهِ خَ  ي

  ً ل  َٖ كَ  ،ةِ بَ سْ الىِّ  اءِ يَ  لَ بْ ا قَ هَ  رُ سْ كَ  بَ جَ ا كَ ذَ إِ  ًُ ى  َِٖ  ؛ا[اوً و   ة  ب  س  ي الىّ  ف   ت  ب  م  : ]ق  (1)ق و   عْ ىِ تَ هْ يَ  ِف لِ ا
َٖ  دِ حَ أَ  فْ هِ  ـُ زَ مْ َٓ فَ  ؛ةً ىَ اكِ  سَ ٚ  إِ ا ٍَ بِ  قُ طْ الىُّ  فُ كِ هْ  يُ َٚ  ًُ ى  َِٖ  ؛اٌَ رُ سْ كَ  َٖ  ؼُ ذْ ا حَ ه  إ ةِ ثَ َٛ الث   ةِ بَ كِ جْ ا  رُ سْ كَ كَ  فِ لِ ا

َٖ  بُ مْ ا قَ ه  كا ِ  ،اٍَ مَ بْ ؼ قَ الذِ  ؼِ رْ الحَ  ِ٘  ذِ إِ  ؼِ ذْ ِ الحَ لَ إِ  ٓلَ بِ  سَ َٚ  اكِ ِ الكَ لَ إِ ا ٍَ بُ مْ ا قَ ه  ا ِ كَ  ،اءِ ِ اليَ لَ إِ  فِ لِ ا  اؼُ حَ جْ ا
َٖ  بِ مْ ِ قَ لَ إِ  َٚ كَ  ،عٌ ىِ تَ هْ هُ  ًُ كفُ رُ حُ  ْت م  ا قَ ه  هِ  ا ٍَ بُ مْ قَ  فَ ٓ  عَ تَ فَ  ؛ٍت ءاايَ  ةِ ٛثَ ثَ كَ  ،ةٍ رَ سْ كَ  اعِ هَ تِ اجْ  فِ ا هِ ارً ذَ حَ  ؛اءً يَ  فِ لِ ا
(كِ هَ عَ ) كؿُ قُ تَ فَ  ؛اكِ ِ الكَ لَ إِ  (كِ جَ شَ )كَ  (،ِهَ العَ ) فَ هِ  ةٌ ٍَ ب  شَ هُ  ةٌ فَ ِص  كَ ٌُ كَ  (،ـٍ عَ )ْ فِ  (2)ؼ   كَ ٌُ كَ  (،جٍ شَ )ْ فِ  ؼ 

  (.كِ جْ الش  ) فَ هِ  ةٌ ٍَ ب  شَ هُ  ةٌ فَ ِص 

ً : ]و   ل    .فِ ْٓ اءَ اليَ كَ  ،فِ ْٓ تَ رَ سْ الكَ  اؿِ قَ ثْ تِ سْ ِٚ  ([ره  ى  )ي ا ف  ه  ا ك  ٍ  م  ب  ا ق  ه   ح  ت  ف  ب  ق و 

ً : ]و   ل   ،اٍَ بِ مْ ِ قَ مَ عَ  قٌ ابِ سَ  اءِ اليَ  لَ بْ ا قَ هَ  حَ تْ فَ  ف  أَ  ـْ مَ عْ اِ  :يُ رُ ْٓ غَ كَ  (3)ؼُّ ادِ رَ الهُ  اؿَ قَ  ا[ٍ  م  ب  ا ق  ه   ح  ت  ف  ي  ق و 
 تِ حَ تِ ا فُ ذَ إِ فَ  (،رٍ هِ ىَ ) فُ ْٓ عَ  حُ تَ فْ ا يُ هَ كَ  ًُ ىُ ْٓ عَ  ْت حَ تِ فُ  يِ كِ حْ ىَ كَ  أ/،73/ؽ( جٍ شَ ) ِلَ إِ  بُ سَ الى   يدَ رِ أُ ا ذَ إِ  ًُ ى  أَ  ؾَ لِ ذَ كَ 
(،جِ شَ ) ٓرُ ِص يَ فَ  ،اٍَ مَ بْ ا قَ هَ  احِ تَ فِ اىْ كَ  ،اٍَ كِ رُّ حَ تَ لِ  ؛(4)افً لِ أَ  اءُ اليَ  تِ بَ مَ قَ اىْ  ا هَ اًكا كَ كَ  ًُ فُ لِ أَ  بُ مَ قْ تُ  ـ  ثُ  (،ِتَ فَ ) :لثْ هِ  ْ 
 اؿَ ا قَ ذَ كَ  :ُّْ هِ زْ ارِ كَ الخَ  اؿَ قَ كَ  .ٍَِ تَ ىْ اِ  .ةٍ طَ اسِ كَ  بِ ٚ  إِ اًكا كَ  ؿْ دَ بْ تُ  ـْ لَ  اءَ اليَ  ف  أَ ا ذَ ٍَ بِ  رَ ٍَ ظَ  دْ قَ فَ  (ِتَ فَ ) فُ لِ أَ  ْت بَ مِ قُ 
  .اًكاكَ  اءُ اليَ  بُ مَ قْ ا تُ ٍَ ى  أَ  ؼ:دِ ىْ عِ كِ  ،كفَ يُّ كِ حْ الى  

  ً ل    .اٍَ مَ بْ ا قَ هَ  كرُ سُ كْ الهَ  ةُ فَ ف  خَ الهُ  ةُ فَ رِّ طَ تَ الهُ  اءُ : اليَ ؼْ ؛ أَ [ة  ع  اب  ر   ت  اى  ك   ف  ا   : ]و  (5)ق و 

                                                           

 .(428ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
( قمبت الياء كاًكا: )َشَجِكّؼ(، ف كاف هىقكًصا هختكًها بياء هف الصفة الإ (2) ّْ (، )َعِه ّْ هشبٍة، هثل :)َشِج

.) (، ك)َقاِضِكؼ   ْ ف  ك)َعَهِكّؼ( إف كاىت الياء رابعة: جاز حذفٍا، كجاز قمبٍا كاًكا هثل: )َقاضْ(، )َقاِض كا 
فكأف الكمهة لها طالت  (الهقتضْ)ك، الهستكفْ()ك ،()الهستعمْ كاىت خاهسة أك سادسة حذفت هثل:

ا عىد الىسب فىاحذ ا فٛ ا الثٛثْ فيقمب آخري الهعتل كاكً أهّ  ،فْ الخهاسْ كالسداسْ حرؼ العمة هف آخٌر
 ّْ : ()قاضٍ  هثل: الحذؼ كالقمب، :أها الرباعْ فٍك كسط فٓجكز فيً اٖهراف. ()حٓكؼّ : (يحذؼ )ح

  ْ  (.612اىظر: رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ )ص(. قاضكؼ  )ك ،()قاض

(3) ،  .(3/1449)ج تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ الُهَراِدؼُّ
 .(429ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 4)
َٖ  كَ ٌُ َقْكلً: ]كَ  ساقط فْ )ؾ(، إلِ (5)  .[حُ َص فْ ا
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ً : ]و   ل  ُٖ  كَ ٌُ كَ  :(1)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً اؿَ قَ كَ  [ح  ص  ف  األ   و  ٌ  ق و   فِ كُ يَ  ـْ لَ  ًُ كفُ رُ حُ  ْت رَ ثُ ا كَ ذَ إِ  ـَ اٚسْ  ف  َِٖ  ؛كدُ جْ ا
 ِ٘   .اكرً ذُ حْ هَ  ٓفِ فِ خْ الت   لِ جْ َِٖ  ؛ًِ بِ  اؼُ حَ جْ ا

  ً ل   حِ تْ ِ فَ مَ  عَ كًٚ هُ حْ هَ  افَ ا كَ ه  لَ  ِّْ اعِ بَ الرُّ  رِ آخِ  لَ بْ ا قَ هَ  حَ تْ فَ  ف  َِٖ  :ُّْ مِ كِص الهُ  اؿَ قَ  [ح  ص  ف  األ   و  ٌ  : ]و  ق و 
ًِ فِ  ةِ رَ سْ الكَ  اءُ قَ بْ إِ  افَ كَ كَ  ، (بَ مِ غْ تَ ) رِ آخِ  ا ٍَ مَ بْ ا قَ هَ  افَ ا كَ ذَ إِ  ؾَ لِ ذِ كَ  كصِ قُ ىْ الهُ  ةِ رَ سْ كَ  اءُ قَ بْ إِ  افَ كَ  ارَ تَ خْ الهُ  كَ ٌُ  ي
 حُ ارِ الش   ادَ رَ أَ كَ ، ٍَِ تَ ىْ اِ  .افِ ىَ اكِ سَ  َْ قِ تَ مْ  َٓ ٛ  ئَ لِ  ؛اٍَ فُ ذْ حَ  بُ جِ َٓ  ذٍ ئِ ٓىَ حِ كَ  ،اٍَ الِ ِ حَ مَ عَ  ةً ىَ اكِ سَ  ْت اىَ ا كَ كرً سُ كْ هُ 
ًُ: -اًض يْ أَ  - ؼِ ذْ حَ مْ لِ  دُ ٍَ شْ يَ كَ  ،اٍَ مَ بْ ا قَ هَ  ةُ رَ سْ كَ  ْؼ ذَ حْ تُ  ـْ لَ  فْ إِ  فِ ْٓ ىَ اكِ الس   اءِ قَ لتِ ِٚ  ؛اءِ اليَ  ةَ رَ سْ كَ  فِ ْٓ تَ رَ سْ الكَ بِ    َقْكُل

ت ٍػػػػػػا كػػػػػػأ ف   يق  ػػػػػػد   ر  ػػػػػػر أ  ب ع  ػػػػػػت   الك  ت ب ق   اغ 
 

فاً   ػػػػر  ي ر ٌػػػػا ص  ػػػػا ى وف الحػػػػا ت خ  ط وه  ر  خ 
 (2 ) 

 
ْ فِ  ؼُ ذْ ا الحَ ىَ ٌُ  ارُ تَ خْ الهُ  افَ ا كَ هَ ى  ا ِ كَ  (3):(لِ ص  فَ الهُ  حِ رْ شَ )ْ فِ  اؿَ قَ  .رِ هْ الخَ  اءِ هَ سْ أَ  فْ هِ  (كـُ طُ رْ الخُ )كَ 

َٖ فِ كَ  ،اءِ اليَ  َٖ  ف  أَ  :اه  ٌ  د  ح  أ   :ف  ي  ر  ه  أل    ؛بُ مْ القَ  فِ لِ ْ ا َٖ  اةِ اعَ رَ هُ  فْ هِ  ـُ زَ مْ  َٓ َٚ كَ  ،فُّ خَ أَ  فَ لِ ا  اةُ اعَ رَ هُ  فِّ خَ ا
 َٖ َٖ  ف  أَ  :ر  خ  اآلو   .لِ قَ ثْ ا ٍَ فِ  َس يْ لَ  فَ لِ ا ٚ   آ  ؛ةً حَ تْ فَ  ةِ رَ سْ الكَ  بُ مْ قَ  كَ ٌُ كَ  ،رُ آخَ  ٓرٌ ِٓ غْ تَ  اءِ ْ اليَ فِ ك  ،دٌ احِ كَ  ٓرٌ ِٓ غْ تَ  إ
َٖ  فَ هِ  فَ سَ حْ أَ  اءِ ْ اليَ فِ  ؼُ ذْ الحَ  افَ كَ  ؾَ لِ ذَ مِ فَ    .سِ كْ العَ بِ كَ  ،فِ لِ ا

  ً ل    :رِ اعِ الش   ؿِ كْ قَ بِ  ًُ لَ  دَ ٍَ شْ تَ سْ اِ  [ـ  ٍ  ض  ع  ب   ً  م  ع  ا ف  ه  : ]ك  (4)ق و 
ػػػػا ػػػف  ل ى  ـ  ي ك  ب  إف  ل ػػػػ ػػػر  ػػػػا ب الش  ػػػف ل ى  ي  ك   و 

 
ػػػػػػر  د     ٌ ػػػػػػع   ـ  ا ػػػػػػ د  ى  ػػػػػػ ى  ال  و   يّ و  اى  الح   (5) د  ق 

 
  يةً اىِ حَ  :ًُ لَ  اؿُ قَ يُ  :رُ هْ الخَ  يًِ فِ  اعُ بَ ُٓ  ؼالذِ  عَ ِض كْ الهَ  ف  أَ  (7)اىَ ابُ حَ ْص أَ  رَ كَ ذَ  :(6)ُّْ افِ ٓرَ السِّ  اؿَ قَ 

                                                           

 (.4/29سٓبكيً )ج كتاب السٓرافْ، شرح (1)
 ( البٓت هف ]الطكيل[ فْ الهفضميات لٗسكد بف يعفر: 2)

 ِريَقَتٍا َبْعَد الَكَرػ اْغَتَبَقْت ... ِصْرفًا َتَخٓ َرٌا الحاُىكَف ُخْرطكَها كَأف  
 .(3/383)ج البغدادؼ: عبد القادر، خزاىة اٖدبك الهفضميات،  ،اىظر: الضبْ

 .(2/1146،، كركف الدٓف، شرح الشافية )ج(1/568)ج ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل (3) 
 .(430ص) هكعة الشافيةهج، شآٌف( اىظر: 4)
 ( البٓت هف ]الطكيل[ ْٚبِف ُهْقِبٍل، فْ الهغرب فْ ترتٓب الهعرب:5)

ِّْ َكَٚ َىْقدُ  ـُ ِعْىَد اْلَحاُىكِت ٌِ ـْ َيُكْف َلَىا ... َدَرا ْرِب إْف َل  َكَكْٓف َلَىا ِبالشُّ
 كفْ تٍذٓب المغة:  ٓىسب إلِ الحاىكت حاىْ كحاىكؼ ٚك يقاؿ حاىكتْ.         

 دكاىٓق عىد الحاىكؼ ٚك ىقد
رؼ، ِزّػ،ك ، (5/163)ج تٍذٓب المغة اىظر: اٌٖز  .(335)صالهغرب فْ ترتٓب الهعرب  الُهَطرِّ

(6)  ُّْ َٓراِف  (.4/100سٓبكيً )ج كتاب ، شرحالسِّ
 ( أؼ: )البصريكف(.7)
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 (؛ةً يَ اىِ حَ ) (1)الُبْقَعةَ  لَ عَ جَ  ّؼ(كِ اىَ الحَ ) :اؿَ قَ  ب/73/ؽؼ الذِ  ل  عَ لَ كَ  (،ًُ اىَ حَ ) كؼُ رُ عْ الهَ كَ  (،ةٍ يَ احِ ىَ ػ)ك
ٌِ كَ الش   حِ رْ شَ )ْ فِ كَ  .ةِ مذ  ال  كَ  فِ مطْ الُّ بِ  ابِ رَ ِ الش  مَ عَ  فُ طَ عْ ا تُ ٍَ ى  َِٖ   ًُ جْ الكَ ) :(3)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً اؿَ قَ  :اؿَ قَ  (2)(دِ ا
(؛كِ اىَ حَ ) :اؿَ قَ يُ  فْ أَ  ازَ ا جَ هَ ى  ا ِ كَ  .ارِ ه  الخَ  تُ ْٓ بَ  َْ ٌِ كَ  (،ةِ اىَ الحَ )ِ لَ إِ  كبٌ سُ ىْ هَ  ًُ ى  َِٖ  ْ(؛اىِ الحَ   َْ ىِ بُ  ًُ ى  َِٖ  ؼ 
 -اًض يْ أَ  – ًِ يْ لَ إِ  ارَ شَ أَ ا هَ كَ  رٍ د  قَ ِ هُ لَ إِ  ةٌ بَ سْ ىِ  ًُ ى  أَ  يدُ رِ ُٓ  فَ طِ ا عُ ذَ إِ  (،كىُ حْ ا يَ ىَ حَ ) فْ هِ  (ةٍ مَ اعِ فَ )ِ مَ عَ  يُ دُ احِ كَ 

ِ لَ إِ  ةٌ كبَ سُ ىْ هَ  (رُ هْ الخَ ) :ٓدِ دِ شْ التّ : بِ ؼْ أَ  (؛ةَ ي  اىِ الحَ ) ف  أَ  :كسِ اهُ القَ كَ  احِ حَ ْ  الّص فِ  ؼالذِ كَ  .ُّْ افِ ٓرَ السِّ 
  .(4)اٍَ عِ يْ بَ  عُ ِض كْ هَ  َْ ٌِ كِ  (،ةِ اىَ الحَ )

ً : ]ل   ل  ً  اى  ث   وف  ك  س  ق و  ل  ل   ةٌ م  عِ  كَ ٌُ  [ي و   ْ(؛اِض قَ ) :كِ حْ ْ ىَ فِ  اءَ ػ اليَ رَ جْ أَ  ًُ ى  أَ  يدُ رِ ُٓ  [اء  ر  ج  إ  : ]ً  ق 
اًكا كَ  ـ  ا ثُ فً لِ أَ  ْت بَ مَ قَ اىْ فَ  -اًض يْ أَ  –ا ٍَ مَ بْ ا قَ هَ  حِ تْ فَ بِ  (جّ شَ )ْ فِ  اءِ ػ اليَ رَ جْ هَ  كـِ دُ عْ الهَ كَ  فُ اكِ الس  كَ  ،يًِ اىِ ثَ  كفِ كُ سُ لِ 
ٌِ ظَ  :تُ مْ قُ  ؟ًُ جْ ا الكَ ذَ ٌَ  دُ رِ ط  يَ  لْ ٍَ فَ  :تَ مْ قُ  فْ إِ فَ  -اًض يْ أَ  – ؾَ لِ ذَ كَ  (ِحَ رَ )ػ رَ جْ هَ  (ٍَِ مْ هَ )ػ رَ جْ أَ ا هَ كَ   ـِ َٛ كَ  رُ ا
 .بِ سَ الى   ٓرِ ِٓ غْ تَ  اذِّ كَ شَ  فْ هِ  سػِػٓػػَبػػَكيػْػً دَ ىْ عِ  بَ مْ القَ  ف  أَ  :(6)ػػافَ ٓ  ك حَ بُ أَ  رَ كَ ذَ كَ  .يُ ادُ رَ اطِّ  (5)ػػؾٍ ػالِ هَ  ػػفِ ابْ كَ  ،فِ ىِّ َص الهُ 
 حِ تْ ْ فَ فِ  (7)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً فْ عَ  ـَ د  قَ ا تَ هَ لِ  قُ افِ كَ الهُ  كَ ٌُ  يِ كذِ ذُ شُ بِ  ؿُ كْ القَ كَ  ،قِ ابِ الس   ِت ْٓ ْ البَ  فِ ٚ  إِ  عْ هَ سْ يُ  ـْ لَ كَ  :ٓلَ قِ 
  .يِ كِ حْ ىَ كَ  (،بمِ غْ تَ )

  ً ل  ً  اى  ث   وف  ك  س  : ]ل  (8)ق و    (.ـٍ عَ ػ)ك (اضٍ قَ ) ارَ َص فَ  ،كـِ دُ عْ الهَ كَ  فُ اكِ الس   كفُ كُ يَ فَ  [ي

                                                           

 (.ةَ ي  قِ البَ فْ )ط(: ) (1)
د شرح فْ الىحكية العٓىْ، الهقاصد( 2)  (.4/2055ية )جاٖلف شركح شكٌا
 (.3/341ج) الكتاب سٓبكيً، ( أؼ: )البصريكف(.3)
(، كها قاؿ عمقهة بف عبدة:4) ُّْ  ( ك)الكجً الحاى

 كأُس َعزيِز ِهَف اْٖعىاِب عت قٍا ... لبعِض َأْرباِبٍا حاِىّيٌة ُحكـُ 
رؼ،ك ، (3/341)ج الكتػاب اىظر: سػٓبكيً، ، (3/446ابػف سػٓدي، الهحكػـ )جك ، (5/2106)ج الصػحاح الجػٌك

، كاىظػػر: الفٓركزأبػػادؼ، القػػاهكس (3/1448)ج تكضػػيح الهقاصػػد كالهسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف هالػػؾ ،الُهػػَراِدؼُّ ك 
 .(1/1192)ج الهحيط

 .(4/1943)ج شرح الكافية الشافية ،ابف هالؾ (5)
ك: كاحد بٓت فْ إٚ ٌذا يسهع لـ (6)   ٌك

ـ...  لىا يكف لـ إف بالشرب لىا فكٓف  ىقد ٚك ؼّ الحاىك  عىد درٌا
 كالهسػػالؾ الهقاصػػد (، كالهػػرادؼ، تكضػػيح2/605العػػرب )ج لسػػاف هػػف الضػػرب اىظػػر: أبػػك حيػػاف، ارتشػػاؼ

 (.3/1448هالؾ )ج ابف ألفية بشرح
 (.4/101سٓبكيً )ج كتاب السٓرافْ، شرح (7)
 .[(ٍّْ ِّٓ هَ أُ ػ)َقْكلً: ]كَ  ساقط فْ )ؾ(، إلِ (8)
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  ً ل  [و  ح  أ ر  ر  ج  : ]ه  (1)ق و   ارَ َص فَ  ،كـِ دُ عْ الهَ كَ  -اًض َأيْ  – كفُ كُ تَ فَ  -اًض يْ أَ  – يًِ اىِ ثَ  كفِ كُ سُ لِ  ؛يٍّ
  (.ِحً رَ ػ)كَ 

ً : ]و   ل  ٍُ اىِ ثَ كَ  (،ـٍ عَ ػ)ك ةٌ رَ سْ ا كَ ٍَ مَ بْ قَ  ةٌ ثَ الِ ثَ  اءٌ يَ  يِ رِ ْ آخِ ا فِ ا هَ هَ ٌُ دُ حَ أَ  [اف  ه  س  الق   ف  اذ  ٌ  ق و  ْ ا فِ ا هَ هَ ٓ
  ْ(.اِض القَ ػ)كَ  ةٌ رَ سْ ا كَ ٍَ مَ بْ قَ  ةٌ عَ ابِ رَ  اءٌ يَ  يِ رِ آخِ 

ً : ]و   ل    ْ.اىِ الث   ـِ سْ ْ القِ فِ  رُ كُ ذْ ىَ ا سَ ِ هَ مَ عَ  ؼٌ رْ حَ  افَ كَ  فْ إِ فَ  :اؿَ قَ  ثُ ْٓ حَ  ا[ه  ٍ  اى  ي  ا ب  ى  عد  ق و 

ً : ]ف   ل   ةِ عَ بَ رْ أَ ِ مَ عَ  افَ ا كَ يهَ فِ  رِ ٕخَ لِ كَ  ،ؼٍ رُ حْ أَ  ةِ ثَ َٛ ِ ثَ مَ عَ  افَ ا كَ يهَ ا فِ هَ ٌِ دِ حَ َِٖ  [ؿ  و  األ   ـ  س  ي الق  ق و 
ا هً َٚ  كفَ كُ يَ  فْ أَ  بَ جَ كَ  ةً عَ ابِ رَ  ْت عَ قَ ا كَ يهَ فِ  فَ سَ حْ أَ  افَ ا كَ ه  لَ  ؼَ ذْ الحَ  ف  َِٖ  ؛ؾَ لِ ذَ كَ  ؛ْت فَ ذِ حُ  فْ كُ يَ  ـْ لَ  فْ إِ فَ  ؼٍ رُ حْ أَ 
  .ِلَ كْ أَ ك  دُ كَ آكَ  دُّ شَ أَ ً ِ فيِ  كَ ٌُ كَ  ،ٓفُ فِ خْ الت   كَ ٌُ  كبُ مُ طْ الهَ  ذِ إِ  ةً سَ ادِ سَ  كْ أَ ، ةً سَ اهِ خَ  ْت عَ قَ ا كَ يهَ فِ 

  ً ل  ِ٘ بِ  ْت فَ ذِ ْ حُ : التِ ؼْ ؛ أَ [ة  ير  خ  األ   ت  ف  ذ  : ]ح  (2)ق و    .ةُ كفَ ذُ حْ الهَ  ةُ سَ اهِ الخَ  د  رَ تُ  ـْ : لَ ؼْ أَ  ؛ؿِ َٛ عْ ا

ً : ]ك   ل  ٌَ فِ  :(3)ؼُّ ادِ رَ الهُ  اؿَ قَ  [(يٍّ يّ  ه  أ  ػ)ق و   كَ ٍُ فَ  (ٍّْ ِّٓ حَ هُ )ا ه  أَ كَ  ،اذ  شَ ( ايًّ ِّٓ هَ )أُ  ف  َِٖ  ؛رٌ ظَ ىَ  ٓرِ ظِ ىْ ا الت  ذَ ْ 
.كِ قَ  ًٌ جْ كَ   ؟تِ ءاااليَ  اعِ هَ تِ اجْ بِ  (هحْٓ) فْ هِ  ؼَ ذَ حْ يُ  فْ أَ  كزُ جُ َٓ  لْ ٌَ  :(5)اسِ ب  ا العَ بَ َسَأْلُت أَ  :(4)افُ هَ رَ بْ هَ  اؿَ قَ  ؼ 
 ؼدِ ىْ عِ  يارُ تِ اٚخْ كِ  :اؿَ قَ  .لِ عْ ْ الفِ فِ  لُّ تَ عْ ا تُ هَ كَ  لُّ تَ عْ تُ  ٛـُ كال   (،فعمً)ِ مَ عَ  اءَ جَ  (ايً ٓ  حَ هُ ) ف  َِٖ  ؛َٚ  :اؿَ قَ فَ 
ا( ي  ِّٓ هَ )أُ  ف  أَ ػ رَ  َٓ َٚ  فَ ىِّ َص الهُ  ف  أَ  تَ هْ مِ عَ  دْ قَ كَ  .ٍَِ تَ ىْ اِ  .ؼٍ ذْ حَ  دَ عْ بَ  أ/74/ؽ افً ذْ حَ  عُ هَ جْ أَ  َٚ  ْىِّ َٖ  (ٌْ ِّٓ ِّٓ حَ هُ )

                                                           

(: َهْجَرػ )َرحَ 1) ِكؼ  ٍَ (. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية ( ُأْجِرَؼ )َهْم  .(430)صِكؼٍّ
 .(431ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
 .(3/1447)ج ( اىظر: تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ، الُهَراِدؼُّ 3)
َهاَف(؛ ٌػػػ( دمحم بػػف عمػػْ بػػف إسػػهاعٓل العسػػكرؼ، أبػػك بكػػر، الهعػػركؼ بػػػ)َهْبرَ 345ٌػػػ(، أك )ت326( َهْبَرَهػػاف)ت4)

ػػل بغػػداد. كلػػد فػػْ  لّقبػػً الهبػػرد بػػػ)هبرهاف(؛ لكثػػرة هٛزهتػػً لػػً كسػػؤالً إّيػػاي: هػػف كبػػار العمهػػاء بالعربيػػة. هػػف ٌأ
ىًٓىا باٖخػذ عىػً، ٚ يقػرغ ِضػطريق راهٍرهز، كأخذ عف الهبػرد كالزجػاج. كأخػذ عىػً الفاسػْ كالسػٓرافْ. ككػاف 

د سػٓبكيً(، ك)الىحػك الهجهػكع عمػِ العمػل(، ك)العٓػكف(، كتاب سٓبكيً إٚ  بهائة دٓىار. هػف كتبػً: )شػرح شػ كٌا
ًُ. اىظػػػػر: الحهػػػػكؼ، هعجػػػػـ اٖدبػػػػاء  ػػػػ ك)التمقػػػػٓف(، ك)صػػػػفة شػػػػكر الهػػػػىعـ(، ك)شػػػػرح كتػػػػاب سػػػػٓبكيً(. لػػػػـ ُِٓته 

 اٖعػػٛـ ،لزركمػْكا، (1/175)ج بغيػة الكعػاة ،السػٓكطْك ، (3/189)ج إىبػاي الػركاة ،القفطػْك ، (6/2572)ج
 .(6/273)ج

  ٌػ(، شٓخ َهْبَرَهاَف.285رد)ت( الهب5)
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(كِ حَ هُ ) :اؿَ قَ فَ  ،(1)كك عهر بُ أَ  ًُ سَ كَ عَ  دُ رِّ بَ الهُ  يُ ارَ تَ ا اخْ كهَ  .يُ دَ ىْ عِ  رَ ظَ  ىَ َٛ فَ  ،اذ  شَ   لْ بَ  ،دُ كَ جْ أَ  كَ ٌُ كَ  ،دُ كَ جْ أَ  ؼ 
  .(2)(ٍّْ ِّٓ هَ ػ)أُ ك ،اذ  شَ  (اي  ّٓ حَ هُ ) ف  أَ بِ  :اٍَ حِ رْ شَ كَ  ،ةِ يَ افِ ْ الكَ فِ  ػػؾٍ ػالِ هَ  فُ ػػابْ  حَ ر  َص 

  ً ل   بِ مْ قَ كَ  ،فِ ْٓ اءَ ػ اليَ دَ حْ إِ  ؼِ ذْ حَ بِ  ّؼ(كِ حَ هُ ) :اؿَ قَ يُ  فْ أَ  كزُ جُ : َٓ ؼْ أَ ؛ [اف  ٍ  ج  الو   وز  ج  ي  : ]ف  (3)ق و 
(كِ هَ )أُ ْ ا فِ ىَ مْ ا قُ هَ كَ  تٍ َءاايَ  عِ بَ رْ َأبِ  (ّْ ّٓ حَ هُ )اًكا كَ  ةِ يَ اقِ البَ   فَ ْٓ بَ  عِ هْ الجَ  عُ ىْ هَ  :ؿ  و  أل ا :اف  ٍ  ج  الو   يًِ فِ  كزُ جُ َٓ  ًُ ى  إِ فَ  ؼ 
 بُ مِ قَ ىْ تَ فَ  ،ةٌ حَ تْ ا فَ ٍَ مَ بْ قَ كَ  ،ةٌ دَ احِ كَ  اءٌ ِ يَ قَ بْ تَ فَ  ،ةُ ىَ اكِ الس   َْ ٌِ كَ  :ىول  األ   :ف  ي  ي  اق  الب   فِ ْٓ اءَ اليَ  فَ حذؼ هِ  تٍ َءاايَ  عِ بَ رْ أَ 
َٖ  بُ مَ قْ تُ  ـ  ثُ  (ٌدػػ)ك (هح)ِ مَ عَ  ةَ هَ مِ الكَ  رُ ِّٓ َص يُ كَ  ،افً لِ أَ   (.ِحً رَ )كَ   (4)(اًص عَ )ْ فِ  ًُ تَ فْ رَ ا عَ هَ اًكا لِ كَ  فُ لِ ا
(كِ حَ هُ ) :كؿُ قُ تَ كَ  (، :كؿُ قُ ا تَ هَ كَ  ؼ  (.ك )ُأَحكِّؼ  ٌَُدِكؼ   لِ جْ َٖ  تِ َءاايَ  عِ بَ رْ أَ  فَ ْٓ بَ  عِ هْ الجَ  يزُ كِ جْ تَ  :كَ حْ ىَ  :يوالثاى )
 ِ٘  :اؿَ قَ كَ  .اٍَ ْٓ لَ إِ  َب سِ ىُ كَ  ،اٍَ الِ حَ بِ  ةِ دَ د  شَ الهُ  اءِ اليَ  ؾِ رْ تَ كَ  ،رَ ْٓ  غَ َٚ  ةِ سَ اهِ الخَ  ِؼ ذْ ِ حَ مَ اقتصر عَ  اـِ غَ دْ ا
  .(5)(ْ  ِّٓ هَ )أُ  :ٓلَ ا قِ هَ كَ  (ْ  ِّٓ حَ هُ )

  ً ل  ٌَ لَ إِ  ةُ بَ سْ الىِّ  كفُ كُ تَ فَ  [يح  ح  الص   ـ  ك  ا ح  ٍ  ه  ك  ح   اف  : ]ك  (6)ق و  َٖ  يِ ذِ ِ   (،ةرَ هَ ثَ )ِ لَ إِ  ةِ بَ سْ الىِّ كَ  اءُ يَ شْ ا
  .(7)(ةرَ جْ حُ )ك (،ةر  سُ )كَ 

                                                           

 ٌػ(.154( أبك عهرك بف العٛء)ت1)
 .(4/1949)جشرح الكافية الشافية  ،( اىظر: ابف هالؾ2)
 .[:اؿَ قَ فَ  :اءُ الت   يًِ ا فِ ا هَ ه  أَ َقْكلً: ]كَ  ساقط فْ )ؾ(، إلِ (3)
: فىقكؿ فْ ؛ياءً  ـا أأصمٍا كاكً  أكاف سكاءً  ا،تقمب كاكً  :لف الثالثةاٖ -1 :الىسب إلِ الهقصكر كلً أحكاؿ (4)

 هثل: هحرؾ الثاىْ،إف كاىت فْ اسـ  :لف الرابعةاٖ -2. (ؼّ كِ َص عَ ا(: ))عص: كفْ، (فتكؼّ (: ))فتِ
ذا كاف ساكف الثاىْ جاز حذؼ . ك (ؼ  دِ رَ فٓجب حذفٍا فتصبح )بَ  ردػ(ب) ا فْ: ،خٓرةلف اٖاٖا   كجاز إبقاٌؤ

، (ؼّ ارِ بَ حُ ػ(: )ارَ بَ : )حُ لف خاهسة أك سادسة تحذؼ هثلاٖ تإذا كاى -3 (ؼ  كِ ٍَ مْ هَ )ك ،(ُّْ ٍِ مْ )هَ  )همٍْ(:
(. كهف الهٛحع ك)هستعمِ، (ْ  فِ طَ ْص هُ ِ(: )ك)هصطف  ْ ل فْ الهىقكص هف أف حرؼ ٓق هاأّف (: )ُهْسَتْعِم

لكـ لً يقمب كاًكا، كفْ الخهاسْ كالسداسْ يحذؼ، كفْ الرباعْ ٓجكز اٖهراف؛ أؼ: أف االعمة فْ الثٛثْ 
الثٛثْ الهكسكر العٓف   هثل: -هف كسطٍا  -سهاء فتغٓر هف داخمٍا اٖ ةُ ا بقيّ دخل فْ الهكضكع. أهّ 

(؛ لبِ إِ )ك ،(لئِ دُ ك) (،رهِ ىَ ) :هثلعىد الىسب سكاء أكاىت عٓىً هفتكحة أك هضهكهة، أك هكسكرة، تفتح عٓىً 
رضكاف : اىظر. ا لمفاءباعً خٓر كسر العٓف اتِّ ٓز فْ اٖكبعضٍـ ٓج، (ْ  مِ بَ إِ ك) ،(ْ  مِ ئَ ك)دُ  ،(ؼ  رِ هَ ىَ ) :فىقكؿ

 (.613دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ )ص
 .(380)ص الههتع ابف عصفكر،ك ، (4/35)جحكـ ( اىظر: ابف سٓدي، اله5)
 .(432ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 6)
(: فْ )َسُرَكَة(. الرضْ،7)  .(2/46)جشرح  ( )َسُرِكؼ 
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ً : ]و   ل  ً  ا ف  ا ه  ه  أ  ق و  ً  ف   ؾ  ر  ح  ي   :اؿ  ق  ف   :اء  الت   ي  ًُ ى  إِ فَ   ؛اجُ جَ  الز  ٚ  إِ  كرُ ٍُ هْ الجُ  ؾَ لِ ذَ  رَ كَ ىْ أَ  [ف  اك  الس   ي
ٍَ  لِ جْ أَ  فْ هِ  بَ جَ ا كَ هَ ى  إِ  ٓرَ ِٓ غْ الت   ف  إِ  :كؿُ قُ يَ كَ  ،يًِ كِّ قَ يُ  افَ كَ  ٍَ  يًِ ا فِ هَ  ف  َِٖ  ؛اءِ ال  ،ػ كَ قْ أَ كَ  ،ٓرِ ِٓ غْ الت  ِ بِ لَ كْ أَ  اءُ ال
ٍِ سْ الػػت   خِ سَ ىُ  ضِ عْ ْ بَ ا فِ ِ هَ مَ عَ  اءِ ْ اليَ فِ  ػؾٍ ػالػِ هَ  ػفُ ابػْ  يُ ارَ تَ اخْ كَ  ٍَ فِ  يةِ افِ ْ  الكَ فِ  ايُ ك  قَ كَ  (1)ػػػٓػػلِ ػػػ ْ فِ  ايُ ٌ  كَ كَ  ،آ
 :كفِ الىُّ  كفِ كُ سُ كَ  ِؼ،االز   رِ سْ كَ بِ  :(2)(ةَ يِ ىْ ك زِ ىُ بَ )ك ،كالجهٍكر سػِػٓػػَبػػَكيػْػً ًِ يْ لَ إِ  بَ ٌَ ا ذَ هَ بِ  ـَ زَ جَ  فْ أَ  دَ عْ بَ  اكِ الكَ 
(.حَ )  ْ  

  ً ل  ً  ف   ؾ  ر  ح  : ]ت  (3)ق و    .(4)(ةكَ زْ غَ )كَ  (،ةيَ بْ ظَ ) :ْفِ  ْاىِ الث   ؼُ رْ الحَ  كَ ٌُ كَ  [ف  اك  الس   ي

ً : ]و   ل  ٛ   فْ كُ يَ  ـْ لَ  فْ إِ : ؼْ أَ ؛ ا[ٍ  ى ّ ك  ي   ـ  ل   ف  إ  اًوا و   ـ  الال   ب  م  ق  ت  ق و   ٓرَ ِٓ غْ الت   ف  إِ  (ـٍ عَ )كَ  ،ًُ ى  إِ اًكا فَ كَ  ـُ ال
ْ فِ  اك رُ ِّٓ غَ يُ  ـْ لَ كَ  (،ةَ ىَ ْٓ ٍَ جُ )كَ  ، (ةَ يفَ ىِ حَ )ْ كا فِ رُ ٓ  غَ  ـْ ٍُ ى  أَ ػ رَ  ُٓ َٚ أَ ا ٍَ هِ دَ عَ  عَ هَ  ًُ ىْ ػ هِ كَ قْ أَ  ٓثِ ىِ أْ الت   اءِ تَ  عَ هَ 
  (.ٓلٍ قِ عَ )كَ  (،ٓدٍ عِ سَ )

  ً ل  اًكا كَ  اءِ اليَ  بِ مْ قَ كَ  ،افِ سَ المِّ  يؾِ رِ حْ ْ تَ فِ  َس كىُ ُٓ  رُ ذُ عْ يَ  ٓػػلُ مِ : الخَ ؼْ ؛ أَ [ي  ر  ذ  ع  ي   يػػل  م  الخ   اف  ك  : ]و  (5)ق و 
  .اءِ اليَ  اتِ ىَ ْ بَ فِ 

  

                                                           

 (.9/4720الفكائد )ج تسٍٓل بشرح القكاعد ، تهٍٓدجيشىاظر ال (1)
(، كه2) ّْ (، ك)َقَرِي ّْ ا ( كأه ا )ِزَىِكّؼ( فْ: )بىْ ِزْىَية(، ك)ُقَرِكّؼ( فْ: )َقْرَية(؛ فشاذ  عىد سٓبكيً؛ ّٖف القياس: )ِزَىِٓ

رؼ،ك ، (3/347)ج الكتػاب ،فْ الصػحيح. اىظػر: سػٓبكيً ٓف، شػرح ، كركػف الػد(6/2369)ج الصػحاح الجػٌك
 .(1/391الشافية )ج

 .[(رٍ هِ ىَ )ْ ا فِ هَ كَ  حُ تَ فْ يُ َقْكلً: ]كَ  ساقط فْ )ؾ(، إلِ (3)
( قاؿ ٓكىس: الىسبة إلِ ها ٚ تاء فيً كػ)َظْبْ(، ك)َغْزك(، حكهٍا حكـ الصحيح، فيقاؿ فػْ الهىسػكب إلٍٓهػا: 4)

(، ك)َغْزِكّؼ(، كالىسبة إلِ ها فيً التاء كػ)َظْبَية(، ك) ّْ َغْزَكة( إىها ٌْ بفتح الساكف الذؼ قبل الياء كالكاك )َظْبِٓ
كقمػػب اليػػاء كاًكا كػػػ)َظبِكّؼ(، ك)َغػػَزِكّؼ( بفػػتح اليػػاء كالػػزاؼ بالقيػػاس عمػػِ َعَهػػِكّؼ فػػْ قمػػب اليػػاء كاًكا كفػػتح الهػػيـ 

ك أف ها قبل الياء فْ )َظْبَية(، ك)َغْزَكة( سػاكف، كالسػ ذا القياس بعٓد؛ لمفرؽ، ٌك ا، ٌك ككف ٓجعػل ككذلؾ سائٌر
ـٍ( هتحركػة، كاتفػق  ىهػا قٓػل: اليػاء فػْ )َعػ الياء كالصحيح كها ثبت فْ ا٘عراب فْ ىحك: )َظْبْ(، ك)َدْلك(. كا 
سٓبكيً كيػكىس عمػِ أف حكػـ الىسػبة فػْ )َظْبػْ(، ك)َغػْزك( حكػـ الصػحيح. اىظػر: ركػف الػدٓف، شػرح الشػافية 

 .(1/391)ج
ًُ َحَهَل )َظْبًيا(عمِ ( ىص الجاربردؼ: )َكَكاَف الَخِمٓػػُل َيعْ 5) ُذُرُي ِفْ َبَىاِت الَياِء دكف بىات الكاك؛ لكجٍٓف: اٖكؿ: ِإى 

ٛ  ٓجتهع الياءات؛ فإىً هستكري. الثاىْ: أىً قػد جػاء هثػل ذلػؾ فػْ اليػائْ؛ حٓػث قػالكا: )ِزَىػِكّؼ( فػْ:  ـٍ(؛ لئ )َع
 .(433عة الشافية )ص)بىْ ِزْىَية(، ك)ُقَرِكّؼ( فْ: )َقْرَية(...(. اىظر: شآٌف، هجهك 
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[ : ً ل  (ايي ب  ظ  ) ل  ه  ح   ً  ى  إ  ق و 
ا هَ ى  ا ِ كَ  (،ـٍ عَ )ِ مَ  عَ كًٚ هُ حْ هَ  (ةيَ بْ ظَ ) كفَ كُ يَ لِ  اءِ اليَ  ؼِ ذْ حَ  دَ عْ بَ  ادَ رَ أَ  [(1)

  .اؽِ فَ اٚتِّ اًكا بِ كَ  يُ اؤُ يَ  بُ مَ قْ  تُ ا َٚ رً ك  ذَ هُ  (ايًّ بِ ظَ ) ف  َِٖ  ؛ؾَ لِ ا ذَ ىَ مْ قُ 

 : ً ل    .اًكاكَ  اءِ اليَ  بِ مْ قَ كَ  فِ اكِ الس   يؾِ رِ حْ : تَ ؼْ ؛ أَ [ؾ  ل  ذ   ل  ث  ]ه  ق و 

  ً ل   اءَ  تَ ا َٚ يهَ فِ  ٓرِ ِٓ غْ الت   ـِ دَ عَ ا بِ هَ ٍِ اقِ فَ تِّ ِٚ  ؛َس كىُ يُ كَ  (3)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً دَ ىْ : عِ ؼْ ؛ أَ ا[ه  ٌ  د  ى  ع   اذ  : ]ش  (2)ق و 
(،بْ ظَ ) :لُ ثْ هِ  يًِ فِ  (،كِ دْ بَ ) :ةِ بَ سْ ْ الىِّ فِ  اؿُ قَ يُ فَ  (؛كٍ دْ بَ )كَ  ٍْ (ِٓ بْ ظَ )كَ  ؼ   .اءِ البَ كَ  اؿِ الد   كفِ كُ سُ بِ  ْ 

  ً ل   َف مَ تَ اخْ  فِ ا ِ كَ (، رٍ هِ ىَ )ْ فِ  ىْاِ الث   ؼُ رْ الحَ  حُ تَ فْ ا يُ هَ : كَ ؼْ ؛ أَ [(رٍ ه  ى  )ي ا ف  ه  ك   ح  ت  ف  ي  : ]و  (4)ق و 
(،طَ )ْ فِ كَ  ،فِ ْٓ اءَ يَ كَ  ،فِ ْٓ تَ رَ سْ كَ  اعِ هَ تِ اجْ  فِ هِ  ارُ رَ الفِ  (رهِ ىَ )ْ فِ  ًُ ى  إِ ِ فَ َض تَ قْ الهُ  (حَ )كَ  ٍّْ  اعِ هَ تِ اجْ  فِ هِ  رَ ذَ الحَ  ٍّْ
ٍِ فِ  ْت حَ تِ فُ فَ  ؛ةٍ رَ سْ كَ كَ  تِ َءاايَ  عِ بَ رْ أَ  َٖ  ـ  ثُ  ،اٍَ مَ بْ ا قَ هَ  احِ تَ فِ ىْ اا كَ ٍَ كِ رُّ حَ تَ لِ  ؛افً لِ أَ  ةُ يَ اىِ الث   بَ مَ قْ تُ لِ  ؛اهَ ٓ  لِ جْ َِٖ  ؛اًكاكَ  فُ لِ ا
ٌَ لَ ا ِ كَ  (،ِتً فَ )ْ ا فِ هَ كَ  ةِ بَ سْ الىِّ  اءِ يَ  كا ٌُ رِ كَ ): ـْ ٍِ بَقْكلِ  (ةي  حَ )ِ ِإلَ  ةِ بَ سْ ْ الىِّ فِ  يُ كغٓرُ  ُّْ افِ ٓرَ السِّ  ارَ شَ أَ ا ذَ ِ 
َٖ بُ مَ قَ  ـ  ثُ  (،اةً يَ حَ ) ارَ َص فَ  (،ةٍ مَ عَ فَ )ِ مَ عَ  (ةمَ عْ فَ )ا كْ ىَ بَ فَ  ؛فِ ْٓ تَ دَ د  شَ هُ  فِ ْٓ اءَ يَ  اعَ هَ تِ اجْ  (كِ َٓ حَ ) ارَ َص فَ  ،اًكاكَ  َف لِ كا ا  ؼ 
(كِ ْٓ حَ ) :كاالُ قَ  كْ لَ  ـْ ٍُ ى  أَ ِ مَ عَ  (كِ طَ ) :كاالُ قَ  كْ لَ كَ  ،كرُ ذُ حْ الهَ  ـَ زِ لَ كَ  ،اءً يَ  اكُ الكَ  تِ مبَ قَ ٚىْ  كفِ كُ السُّ بِ  ؼ  ِ٘ بِ  ؼ   اـِ غَ دْ ا
(طَ ) َس يْ لَ كَ  :يُ رُ ْٓ غَ كَ  فُ ىِّ َص الهُ  اؿَ قَ  (.كّ دَ ) ابِ بَ بِ  َس بَ تَ لْ َٚ  (؛بْ ظَ ) لَ ثْ هَ  ْ   فَ كِّ سُ  ب/74/ؽ فْ ا ِ : كَ ؼْ أَ  ٍْ
ٍُ اىِ ثَ  (؛بْ ظَ ) :ٓلَ قِ  كْ لَ  ًُ ى  َِٖ  ؛اهَ ٓ   .ةِ هَ مِ الكَ  كؼِ رُ حُ  ةِ م  قِ  عَ هَ  ةٍ رَ سْ كَ كَ  ،تٍ َءاايَ  عِ بَ رْ أَ  اعِ هَ تِ ِ اجْ لَ إِ ػ د  َٖ  ٌْ

  ً ل  َٖ  اكَ كا الكَ بُ مِ قْ يَ  ـْ لَ  (6)[ي(و  و  ط  ) ّي(:ط  )ي ف   اؿ  ق  ي  : ]ف  (5)ق و   عَ هَ  ٓرِ ِٓ غْ الت   ةِ ادَ يَ زِ  فْ هِ  ـُ زَ مْ ا َٓ هَ لِ  ؛افً لِ أَ ِ لَ كْ ا
َٖ  بَ َٛ قِ اىْ  ِْض تَ قْ تَ  ةِ بَ سْ اء الىِّ يَ كَ  ؟،فَ ْٓ كَ  ،اٌَ دَ عْ ا بَ هَ  كفِ كُ سُ لِ  ؛ةِ يَ اىِ  الث  َٚ كَ  ،سِ مبْ ال   (؟كِ َٓ حَ )ْ فِ  ؿُ كْ ا القَ ذَ كَ كَ  ،اًكاكَ  فِ لِ ا   ؼٍّ

  

                                                           

 .(1/390( يقاؿ فْ )َظْبَية(: )َظْبِٓيًّا(. اىظر: ركف الدٓف، شرح الشافية )ج1)
 .(433ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
 (.3/310الكتاب )ج سٓبكيً، (3)
 .(434ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 4)
 .435صالهرجع السابق، ( 5)
ّْ : هثل شددة قبمٍا حرؼ كاحد،الىسب إلِ ها آخري ياء ه (6) ّْ ، ()ح  فْ فالكمهة اٖكلِ عٓىٍا )ياء( ()ط

 ّْ  ؛اأها الٛـ فإىٍا تقمب كاكً  ٖصمٍا،كفْ ٌذي الحالة ترد العٓف ، )طْ( كالكمهة الثاىية عٓىٍا كاك فْ، ()ح
(: ة)هك   هثل: هىً التاء،تحذؼ  سـ الذؼ آخري تاء التأىٓث:الىسب إلِ اٚ. أه ا (ؼ  كِ كَ ك)طَ ، (ؼ  كِ َٓ )حَ  :فتقكؿ

 (.612رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ )ص. اىظر: (ؼ  رِ دَ ىْ كَ سْ إِ ) ة(:)إسكىدريّ ، ك(ْ  كِّ هَ )
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ً : ]و   ل  (:ح  )ي ف  ق و  ([و  ي  ح  ) يٍّ ٍِ سْ ْ الػػت  فِ  اؿَ قَ  ي   اِب تَ ْ  كِ فِ كَ  (،ٍّْ ِّٓ حَ ) :كُ حْ ىَ  ذ  شَ كَ  (1):ػػػٓػػلِ ػػػ
(،كِ َٓ حَ ) :اةَ ىَ هَ  فِ بْ  دِ عْ سَ  ْىِ بَ  فْ هِ   (ةَ لَ دَ ٍْ بَ  فِ بْ  ةَ ي  حَ )ْ فِ  كفَ كلُ قُ يَ  ـْ ٍُ ى  أَ  :(2)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً  (3) كرٍ هْ ك عُ بُ أَ  افَ كَ كَ  ؼ 

  .ؼُ ذَ حْ يُ  دٌ ائِ زَ  يًِ فِ  َس يْ لَ  ًُ ى  َِٖ  ؛يِ ذِ ٌَ  ارَ تَ اخْ ْ ىِ عْ يَ  (ؼ  كِ َٓ حَ ) :كؿُ قُ يَ 

ً : ]ف   ل  َُ )ك ،ةِ مَ هَ ٍْ الهُ  اؿِ الد   حِ تْ فَ بِ  كَ ٌُ  [(وٍّ د  )ى ل  إ   ة  ب  س  ي الىّ  ق و  َُ )كَ  (،كُّ الَؾ  حِ تْ فَ بِ  :(ةُ ك  الَؾ
  .اٍَ هِّ َض كَ  ،اِؼ الكَ 

  ً ل  ٍ  ف  : ]ف  (4)ق و  (،هِ رْ هَ ) [(5)اف  ٍ  ج  ا و  ي (،كِ هَ رْ هَ )ك ْ  َٖ كَ  ؼ  (ٍِ مْ هَ ) :تَ مْ ا قُ هَ كَ  رُ ٍَ شْ أَ  ؿُ ك  ا ْ  فِ  ْ 
  .رُ دَ جْ أَ  كَ ٍُ ا فَ ٍَ ىْ هِ  ؛افِ فَ رْ ا حَ ىَ ٍُ ٌَ كَ  .ةِ م  العِ  كؼِ رُ حُ  فْ هِ  دٌ احِ كَ  ؼٌ رْ حَ  ةِ ثَ َٛ الث   دَ عَ ا بَ ٍَ ى  أَ  عَ هَ  (ٍَِ مْ هَ )

ً : ]ك   ل  (ىِ غَ ) (اءِ يَ ػ)كَ  ةٌ ي  مِ ْص أَ  ةَ يَ اىِ الث   اءَ اليَ  ف  أَ  ثُ ْٓ حَ  فْ هِ  [(6)ّي(ى  غ  )ي ا ف  ه  ق و  ّْ
(7).  

                                                           

 (.9/4686الفكائد )ج تسٍٓل بشرح القكاعد ، تهٍٓدٌػ(778)تىاظر الجيش (1) 
يػػة ،(ؼ  كِ َٓػػحَ ): فقػػاؿ (؛ةٍ ي ػػحَ ) إلػػِ ا٘ضػػافة عػػف كسػػألتًفػػْ كتػػاب سػػٓبكيً: ) (2)  كالػػدلٓل. اليػػاءات تجتهػػع أف كرٌا

 يػػاء كقبمٍػػا ثابتػػةً  الػػكاك تكػػكف  ٚ ٖى ػػً اليػػاء كحركػػت ،(ؼ  كِ َٓػػحَ ): (ةَ َلػػدَ ٍْ بَ  فِ ْبػػ ةَ ي ػػحَ ) فػػْ العػػرب قػػكؿ ذلػػؾ عمػػِ
 تحريػؾ إلػِ احتجػت كهػا اليػاء ٌػذي تحػرؾ أف إلِ احتجت ٖى ؾ ؛(ؼ  كِ كَ لَ ): قمت (ةٍ ي  لَ ) إلِ أضفت فإف. ساكىة

ٌػػا كهػػا اٖصػػل إلػػِ رددتٍػػا حركتٍػػا فمهػػا. (ةي ػػحَ ) ءيػػا ْ  هَ أُ ): قػػاؿ كهػػف. التصػػغٓر فػػْ حركتٍػػا إذا تردُّ ػػ : قػػاؿ (ِّٓ
ْ  ): يقكؿ عهرك أبك ككاف .(ْ  ِّٓ حَ ) ْ   حٓ  .(3/345)ج الكتاب سٓبكيً،. (ليةً  ٓدي لكيت) هف (لّية  )ك. (كلِّٓ

)تٌػ(154( صاحب ٌذا الرأؼ ٌك أبك عهرك بف العٛء)ت3) ِّْ ٌػػ(؛ ٖىػً 225، كليس الهقصكد َأبا ُعَهػَر الِجْرِهػ
لّهػػا أرادي صػػرح باسػػهً أضػػف إلػػِ ذلػػؾ أف سػػٓبكيً ىقػػل عػػف شػػٓخً سػػابقً )أبػػك عهػػرك بػػف العػػٛء(. اىظػػر: 

 .(3/65)ج اٖصكؿ فْ الىحك ابف السراج،ك ، (3/345)ج الكتاب سٓبكيً،
ًٚ قَ ثْ تِ ا اسْ هَ ٍُ فُ ذْ حَ  ْاىِ الث  َقْكلً: ]كَ  ساقط فْ )ؾ(، إلِ (4)  .(436اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص .[ا
 .(436ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 5)
رؼ،6)  ّْ هف غطفاف. الجٌك (: ح ّْ  .(6/2450)ج الصحاح ( )َغِى
( تحذؼ الياء فػْ الهعتػل الػٛـ هػف )َفِعٓػل(، ك)ُفَعٓػل( إذا ىسػب إلٍٓهػا، كتفػتح العػٓف فػْ الىسػبة إلػِ )فعٓػل(، 7)

(، ك)ُأَهّيػة(: )َغَىػِكّؼ(، ك)َقَصػِكّؼ(، ك)أَهػِكّؼ( بحػذؼ يػاء ك  ّْ (، ك)َقِصػ ّْ تقمب الياء اٖخٓرة كاًكا؛ فيقػاؿ فػْ )َغِىػ
ذا حػذفت اليػاء الزائػدة كجػب فػتح  تٍـ اجتهاع أربع يػاءات. كا  )َفِعٓل(، ك)ُفَعٓل(، كقمب الياء اٖخٓرة كاًكا؛ لكرٌا

فػتح الثػاىْ فػْ )َىَهػِرؼ(، هػع صػحة الثػاىْ. ركػف الػدٓف، شػرح الشػافية الحرؼ الثاىْ فْ )َغَىِكّؼ(، كها كجػب 
 (.1/379)ج
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  .(1)قمٓدإ
ً : ]و  ق   ل  ٌُ ذَ ٌَ  [ااًل ق  ث  ت  ا اس  ه  ٍ  ف  ذ  ح   ياى  الث  و  َٖ كَ  ،يُ رُ ْٓ كغَ  ػػؾٍ الِ هػَ  ػفُ ابػْ  ًُ الَ ا قَ هَ كَ  ،ارُ تَ خْ الهُ  كَ ا   ةٌ غَ لُ  ؿُ ك  ا

(،كِ اَض قَ ) :اؿَ قَ  فْ هَ كَ  :اؿَ قَ  .ةٌ يفَ عِ َض  ةٌ غَ ا لُ ٍَ ى  أَ  :بِ الِ الط   ةِ يَ غْ ْ بُ فِ كَ  .ةٌ ٓمَ مِ قَ  (.كٍ هَ رْ هَ ) :اؿَ قَ  ؼ    ؼ 
  ً ل  ( س  ر  ك  ) :اؿ  ق  ي  : ]و  (2)ق و   ف  إِ فَ  فٌ مِ تَ خْ ِ هُ ىَ عْ الهَ  ف  كِ لَ كَ  ،ادً حِ ت  هُ  عُ فْ م  ال افَ كَ  فْ ا ِ كَ  (3)[-اًض ي  أ   –ي 

ٍَ فِ  ةَ لَ َٚ  دَ َٚ كَ  ،ةِ ي  فِ ْص ِ الكَ ىَ عْ هَ لِ  ةٍ ىَ هِّ َض تَ هُ  رُ ْٓ غَ  ةِ يَ هِ سْ الت   لَ بْ قَ  ْت اىَ ْ كَ التِ  ةَ كفَ ذُ حْ الهَ  ةَ دَ د  شَ الهُ  اءَ اليَ  ِ مَ ا عَ ٓ
ٛ   ةِ بَ سْ الىِّ  اءِ يَ  ؼِ َٛ خِ بِ  يصِ ِص خْ الت    .ةِ قَ حِ ال

  ً ل  ِ٘  :ةِ هَ جَ عْ الهُ  كفِ كُ سُ كَ  ،ةِ دَ ح  كَ الهُ  ِـّ َض بِ  [ل  ب  اإل   ف  ه   ع  و  ى   ّي(ت  خ  الب  ): ]و  (4)ق و   ،ةُ ي  اىِ اسَ رَ الخُ  لُ بِ ا
(اتِ خَ بُ ) :عُ هْ الجَ   ـْ ٍُ ُض عْ بَ كَ  .(5)بٌ ر  عَ هُ  كَ ٌُ كَ  :ؼُّ رِ ٌَ كْ الجَ  اؿَ قَ  (.اتٌ خَ بُ )كَ  .فٍ لِ أَ بِ  (:ِاتَ خَ بُ )كَ  ،ٓدِ دِ شْ التّ بِ  ْ 
  :يىشدكَ  ،ْ  بِ رَ عَ  كَ ٌُ  :كؿُ قُ يَ 

 (6)ى ج  م  خ  ال اع  ص  ي ق  ف   ت  خ  الب   ف  ب  ل  

  .اىتٍِ
                                                           

هحقق  ٌػ(. اىظر:700)ت)ا٘قمٓد( لتاج الدٓف: أحهد بف هحهكد بف عهر الجىدؼالهفصل، الهسهِ: بػ( شرح 1)
ف كشػػ(، كخميفػػة، 1/52)ج ٌػػػ( الػػدكتكر: عبػػد الػػرحهف بػػف سػػميهاف العثيهػػٓف617)التخهٓػػر(، لمخػػكارزهْ)ت

 .(،1/254)ج اٖعٛـ ،لزركمْكا، (2/1776)ج الظىكف 
(تِ خْ البُ )َقْكلً: ]كَ  ساقط فْ )ؾ(، إلِ (2) ِ٘  فَ هِ  عٌ كْ ىَ  ّْ  .[لِ بِ ا
ّْ ) :هثل، أصٛ سـ ياءً إذا كاف آخر اٚ (3) يقدر الصرفٓكف الياء التْ فْ الهىسكب إليً ف تبقِ كها ٌْ، (كرس

(هِ رْ )هَ : هثل، )هفعكؿ( لهشددة فْ صيغةالياء اأّها  .حذفت كحمت هحمٍا ياء أخرػ   زٓجبعضٍـ ٓ (ّْ ِض قْ هَ )ك ،ّْ
 :أؼ (؛ؼّ كِ َض قْ ك)هَ ، (ؼّ كِ هَ رْ )هَ  قكؿ:يكبعضٍـ  ،الياء الهشددة ياء الىسب هحلّ  الىسب إلٍٓا عمِ لفظٍا فتحلّ 

ؼ رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصر اىظر:  .كرجكع كاك هفعكؿ ثـ زيادة ياء الىسب ،بحذؼ الٛـ
 (.612-611)ص

 .(437ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 4)
رؼ، الصحاح )5)  .(1/243ج( اىظر: الجٌك
ػػػػك لػػػػػ)عبٓد هللا بػػػػف قػػػػيس ىفػػػػْ )ط(: )الَخَمْىِجػػػػْ(. لكىٍػػػػا فػػػػْ الصػػػػحاح: )الخم (6) ج(.البٓػػػػت هػػػػف ]الخفٓػػػػف[، ٌك

 الرقيات(. كتهاـ البٓت:
َْٖلَف كالُخُٓكَؿ كَيْسِقْ...َلَبَف ال ُب ا ٍَ  ُبْخِت ِفْ ِقصاِع الَخَمْىجِ َٓ

ْمَبُس  فْ هادة )خمج(: -أيًضا – العرب لسافكفْ   الَخَمْىجِ  ِعَساسِ  ِفْ الُبْختِ  لَبفَ ...  َكَيْسِقْ ِباْلُحُٓكِش، اْلَحْيَش  َٓ
( غٓر هىصرؼ؛ ٖىً بزىة جهع الجهع، كلؾ تخفٓ ُّْ (، كاٖىثِ: )ُبْخِتي ة(، كالجهع: )َبَخاِت  ْ ف الياء، الكاحد: )بخِت

فتقكؿ: )البخاِتْ(؛ فالياء فْ )الَبخاِتْ(: هتجددة لمىسب، كليس )ُبْخِتْ( ك)ُبخاِتْ( كػ)ُقَهِرّؼ(، ك)َقهاِرؼ(، أٚ 
 ) ّْ ( لمىسب إلِ )ُبْخٍت(، ك)ُبْخِت ّْ (، ك)ُتْرٍؾ(، فترػ أّف الياء فْ )ُقَهِرّؼ( ليست لمىسب إلِ: )قهر(، كلكىٍا فْ )ُبخت ّْ (: ]كبخت[ كػ)ُتْرِك ّْ (، كذا كاف القياس أف ٚ ُيقاَؿ فْ: )ُبْخِت ّْ (: )َتَراِك ّْ كها ٚ ُيقاؿ فْ )ُتْرِك (. اىظر:  ّْ رؼ،ك  (،181)ص عبٓد هللا بف قيس الرقيات دٓكاف ،بف قيسا)َبَخاِت (، 1/243)ج الصحاح الجٌك

الكقاد، ك ، (2/261ج) )خمىج(كهادة:  (،261)ص)بخت(، ك (، هادة:2/9)جلساف العرب ، ابف هىظكرك 
 .(2/551)ج شرح التصريح عمِ التكضيح
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  ً ل  (ات  خ  ب  ): ](1)ق و   (،يحَ ابِ َص هَ ) :فِ زْ ِ كَ مَ عَ  ًُ ى  َِٖ  حٌ اِض كَ فَ  ،اعً هْ جَ  افَ ا كَ ذَ إِ ا هَ لِ  [ؼٍ ر  ص  ى  ه   ر  ي  غ   ي 
  (.يحَ ابِ َص هَ ػ)بِ  ًُ تَ ْٓ ه  سَ  (لٍ جُ رَ ػ)كَ فَ  ،لٍ جُ رَ  ـَ اسْ  افَ كَ  فْ ا ِ كَ 

ً : ]ل   ل   ًُ ى  َِٖ  ؛كعِ هُ ِ الجُ ٍَ تَ ىْ هُ  ةِ غَ يِ ِص مَ عَ  ًِ ىِ كْ كَ  فْ عَ  ْاقِ البَ  جَ رَ خَ فَ  [ة  ه  م  الك   ة  ي  ى  ب   ف  ه   ت  س  ي  ق و 
  .ةِ بَ سْ الىِّ  اءِ يَ  ارِ بَ تِ اعْ  ـِ دَ عَ لِ ؛ ادً احِ ا كَ فً رْ حَ  كفُ كُ يَ  فٍ لِ أَ  دَ عْ بَ  ذٍ ئِ ٓىَ حِ  كفُ كُ يَ 

ً : ]و   ل  (اتِ خَ بَ )ْ ا فِ هَ : كَ ؼْ أَ  ؛[ؼ  ر  ص  ى  ي   ـ  ل   ة  ب  س  الىّ   اء  ي   ر  ي  غ   ت  اى  ك   و  ل  ق و   ؛ٍؼ رِ َص ىْ هُ  رُ ْٓ غَ  ًُ ى  إِ فَ  ٍّْ
(الِ هَ جُ ) :كِ حْ ىَ  ؼِ َٛ خِ بِ  ًِ تِ َٓ ىْ ْ بِ فِ  ةً مَ اخِ دَ  اءِ اليَ  فِ كْ كَ لِ  ؛َِص قْ أَ  عٌ هْ جَ  ًُ ى  َِٖ   عَ ا هَ دً رَ فْ هُ  ًِ ىِ كْ كَ لِ  ؛َؼ رَ َص ىْ اِ  (2)ٍّْ
 (3)لُ خُ دْ  َٓ ا َٚ ٌَ رِ ْٓ غَ كَ  ْت اىَ كَ ا لَ ٍَ ىْ هِ  ْت اىَ كَ  كْ لَ  ذْ إِ  ةِ هَ مِ الكَ  ةَ يَ ىْ بِ  ْت سَ يْ ا لَ ٍَ ى  أَ ِ مَ عَ  ؿ  دُ َٓ  أ/75/ؽ كَ ٌُ كَ  اءِ اليَ  كؿِ خُ دُ 
ٌُ يهَ  فِ ٚ  إِ  ٌَ مَ عَ  كبِ سُ ىْ الهَ  حِ رْ ْ الش  ا فِ هَ  لَ هِ ا حُ ذَ ا  كَ  ؼُ رِ َص ىْ  َٓ َٛ فَ  ،كعِ هُ ِ الجُ ٍَ تَ ىْ هُ  ةِ يغَ ِص بِ  كَ ا  ِ ىَ عْ ا الهَ ذَ ِ 

  .اضِ رَ تِ اٚعْ  فَ هِ  حُ ارِ الش   ًِ يْ لَ إِ  ارَ شَ أَ ا هَ  ًُ ىْ عَ  عَ فَ دَ اىْ كَ  ،اـَ قَ تَ اسْ 

  ً ل  ً  ف  : ]و  (4)ق و  (،الِ هَ جُ )ْ فِ  اءِ ميَ لِ  (ْت اىَ كَ )ْ فِ  ٓرَ هِ الض   ف  أَ ِ مَ عَ  ايُ ىَ بَ  ًُ ى  أَ كَ  [(5)ر  ظ  ى   ي  َض رَ تَ اعْ فَ  ٍّْ
َٖ ؼْ أَ  ؛يًِ جِ كْ الت   فِ ا عَ ٓدً عِ بَ  افَ كَ لَ  عِ هْ مجَ لِ  اءُ اليَ  افَ كَ  كْ لَ  ادُ رَ الهُ  :ٓلَ قِ  كْ لَ كَ  :اؿَ قَ  ـ  ثُ  عُ هَ جْ ُٓ  َس يْ لَ  ًُ ى  أَ بِ   اءَ اليَ  ف  : 
  .ةٌ دَ د  شَ هُ (6)اءٌ يَ  يُ دُ رَ فْ ا هُ يهَ  فِ ٚ  إ عِ هْ مجَ لِ  كفُ كُ تَ  َٚ 

  ً ل  ً  ف  : ]و  (7)ق و  ٌَ : فِ ؼْ أَ  ؛[ر  ظ  ى   ي   .لخ...إْت اىَ كَ  كْ لَ  ًُ ى  أَ  كَ ٌُ كَ  ،ـِ َٛ ا الكَ ذَ ْ 

ً : ]ب  ق   ل  ً  ج  و  الت   ف  ا ع  يدً ع  و  ٍُ جِ كْ تَ كَ  ،ـِ مِ الكَ  ةِ يَ ىِ بْ أَ  فَ هِ  ْت سَ يْ لَ  ةِ بَ سْ الىِّ  اءَ يَ  ف  أَ ْ فِ ـ َ َٛ الكَ  ف  َٖ  ؛[ي ٓ ًُ 
َٖ  فَ هِ  ْت سَ يْ لَ  ةِ بَ سْ الىِّ  اءَ يَ  ف  أَ  ذٍ ئِ ٓىَ حِ  ْت بُ ثْ َٓ  فَ ْٓ كَ فَ  ،ـِ مِ الكَ  ةِ يَ ىِ بْ أَ  فْ هِ  ْت اىَ كَ لَ  عِ هْ مجَ لِ  اءُ اليَ  افَ كَ  كْ لَ كَ   ؟ةِ يَ ىِ بْ ا
ٌَ مَ عَ  ًِ هِ َٛ كَ  لُ اِص حَ كَ  َٖ  فَ هِ  ْت سَ يْ لَ  ةِ بَ سْ الىِّ  اءَ يَ  ف  أَ  ٓرِ دِ قْ ا الت  ذَ ِ   ـْ لَ  عِ هْ مجَ لِ  اءُ اليَ  افِ كَ  كْ  لَ ٚ  ا ِ كَ  ،ةِ يَ ىِ بْ ا
ل  ل  ا يً افِ ىَ هُ  َس يْ لَ  عِ هْ مجَ لِ  افَ كَ  كْ ًُ: ]لَ َقْكلَ  ف  أَ  ؾ   شَ َٚ كَ  ،ْؼ رِ َص ىْ َٓ  و   َٛ فَ  [ة  ي  ى  ب  األ   ف  ه   ت  س  ي  ل   ة  ب  س  الىّ   اء  ي   ف  إ  : ]ً  ق 
  .ض .دِّ الر   دِ دَ َص بِ  تَ ىْ أَ كَ  ،يِ ذِ ٌَ  فْ هِ  دُّ رَ ُٓ 

                                                           

 .[ْؼ رِ َص ىْ َٓ  ـْ لَ  ةِ بَ سْ الىِّ  اءِ يَ  رَ ْٓ غَ  ْت اىَ كَ  كْ لَ َقْكلً: ]كَ  ساقط فْ )ؾ(، إلِ (1)
رؼ،2) ّـِ، كاليػػاء هشػػّددة: َضػػْخـُ اٖعضػػاِء، تػػاُـّ الَخْمػػِق كالَجَهػػِل. اىظػػر: الجػػٌك ػػ (: ِبالض  ٍّْ  الصػػحاح ( )َرُجػػٌل ُجهػػاِل

 .(28/233الزبٓدؼ، تاج العركس )جك ، (4/1662)ج
 فْ )ؾ(: )تدخل(. (3)
ػػَر َيػػاِء 4) ( هىصػػرًفا، َكَلػػْك َكاَىػػْت َغْٓ  ْ ( ىػػصُّ الجػػاربردؼ: )...أٚ تػػرػ أىػػؾ لػػك ىسػػبت إلػػِ )جهػػاؿ( لقمػػت: )جهػػال

ـْ َْٓىَصِرْؼ(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص ْسَبِة َل  .(439الىِّ
 .(438ص) فيةهجهكعة الشا، شآٌف( اىظر: 5)
 )ياء(: ساقطة فْ )ؾ(. (6)
 .[بِ رَ العَ  دُ َٛ بِ  كَ ٌُ َقْكلً: ]كَ  ساقط فْ )ؾ(، إلِ (7)
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ًعا[ ه  ً :]إ ال  ج  ل  َف  )َيَهاِىيًّا( َلْيَس ِبػ)َهَفاِعَل(، َكَٚ )َهَفاِعَٓل(؛ َحت ِ ُرد .ض.  ق و  ًِ َىَظٌر؛ ِٖ  َكِفي

ٌ ذ ا أ   ً : ]و  ل  [ق و  ب  ـ  َقاُلكا: إلخ[. ق ر  : ]َكِهْف َث ًِ ًُ الث اِىْ بػ)َقْكِل  ؛ َأْؼ: الت ْكِجي

] ت ر اض  ً  االع  م ي  ً : ]ع  ل  َيِغ الِتْ َٚ  ق و  ـْ ِهَف الصِّ ٍِ ًُ َلْيَس )َيَهاِىيًّا( َجْهًعا َحت ِ َلِزـَ ِهْف َجْعِم ٌَُك َأى  َك
، كَ  ًِ ٚ  َجْهًعا َهْىُع َصْرِف (. َيُككُف ِإ ٍّْ ْمَزـُ َأْف َلْك َكاَف َجْهًعا َكَها ُقْمَىا ِفْ )ُجَهاِل ى َها َٓ  اِ 

  ً ل  [(1)ق و  ب  ٌ و  ب ال د  الع ر  َكٌة: َها َعْف َيِهِٓف الِقْبَمِة ِهْف  : )الَيَهُف( (2)َقاَؿ ِفْ الَقاُهكسِ  : ]و  ُهَحر 
اَهَة.  ٍَ ِد الَغْكِر. َكالَغْكُر: َها اْىَحَدَر َهْغِرًبا َعْف ِت َٛ  ِب

] يد  د  ( ب الت ش  اى ي  وؿ : )ي ه  ـ  ي ق   ٍ ب ع ض  ً : ]و  ل  ـُ الّصَحاحِ  ق و  َٛ ٌَُىا َك ِإَلِ 
 :. َكَأْىَشدَ (3)

ػػػػػػػػػػػػػد  ك يػػػػػػػػػػػػػًرا ػػػػػػػػػػػػػاى ي  ي ظ ػػػػػػػػػػػػػل  ي ش   ي ه 
 

ػػػػػػػػ  ػػػػػػػب  الش   ٍ ائ ًهػػػػػػػا ل  ف خ  د  ػػػػػػػى  ي   (4) و اظ  و 
 

ً  )ه   ب ة  إ ل ي  ٌ ر أ ف  الىّ س  ً : ]و الظ ا ل  ([ق و  و ي  ًِ  َىص  َعَمِ َذِلؾ سػِػٓػػَبػػَكيػْػً غ ز  ًُ (5)ِفْ ِكَتاِب ، َىَقَم
الَْٓزِدؼُّ 
(6)

  ُّْ َْٖىَدُلِس لِ  كغٓري. َكَقاَؿ ا َٖ  (7)ِفْ َشْرِح الُهَفص  ـَ ُحِذَفِت الَياُء ا َٚ ْف َكاَىْت  (، َكاِ  ٍّْ ِخَٓرُة ِفْ )َهْرِه
ـْ ُيْحَذؼِ  (، َكَل ( َلُقَمْت: )َهْغَزِكؼ  ًٚ ِلمَياَءاِت؛ ِبَدِلِٓل َأى َؾ َلْك َىَسْبَت ِإَلِ )َهْغُزكٍّ  الَكاُك؛ ِلُهَخاَلَفِة الِفْعِل اْسِتْثَقا

ْسَبِة. اىتٍِ.   الَكاِك، َكالِياِء ِفْ الىِّ

                                                           

 .(439ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
 (.1241، ك1/452( اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج2)
رؼ، الصحاح )ج3)  (.6/2219( اىظر: الجٌك
كقػد كرد فػػْ  ٌػػ(،54)تفػػْ ذـ حسػاف بػف ثابػػت ٌػػ(5)تأهيػة بػف أبػػْ الصػمت :لمشػػاعر [،الػكافر]( البٓػت هػف 4)

 الدٓكاف ٌكذا:
 كيىفُخ دائًبا لٍَب الشكاظِ  ...يهاىًيا يظلُّ َيُشبُّ كًٓرا

أهيػػة بػػف أبػػْ  ، دٓػػكافأهيػػة بػػف أبػػْ الصػػمت . اىظػػر:شػػرح دٓػػكاف الهتىبػػْ، ك ٖهيػػة بػػف خمػػف فػػْ: الصػػحاحك 
رؼ، الصحاح )ك  (،168)ص الصمت  (.2/175(، كالعكبرؼ، شرح دٓكاف الهتىبْ )ج6/2219جالجٌك

(. ك)حّيػػٌة( قػػد اجتهعػػت فيػػً 5) (؛ ٖى ػػً لػػـ تجتهػػع اليػػاءات. فكػػذلؾ: )كػػكٌة(، ك)عػػدك  (: )هغػػزّكؼ  ( قػػالكا فػػْ )هغػػزكٍّ
 (.3/345الياءات. سٓبكيً، الكتاب )ج

 (.3/376( الٓزدؼ، شرح الشافية )ج6)
 ( )الهحصل فْ شرح  الهفصل(.7) 
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  ً ل  ع اء  : ]إ  (1)ق و  ى  َْٖشَجاِر، َكاِلهَياِي،  [الي ه ف   ل ى ص  اِد َكُسُككِف الىُّكِف: َبَمٌد َكِثُٓر ا َْ ِبَفْتِح الص 
ٌِ

 ًُ َراُء( (3)ِدَهْشقَ (2)ُتْشِب ٍْ ـُ َقِبَٓمٍة ِهْف ُقَضاَعةَ . َك)َب اِء: ِاْس ٍَ َدِة، َكُسُككِف ال  . (4)َصرُ ، َكَقْد ُيقْ : ِبَفْتِح الُهَكح 

  ً ول  ب  ه ف  ي ق  ه ف  الع ر  ً : ]و  ل  َراءَ  [ب/75/ؽ ق و  ٍَ  . (5)الَقاُهكسِ  : َصاِحبُ َحَكاُي ِفْ َب

: ً ل  [ (6)ق و  اف  أ ل ف ي  الت أ ى يث   ٍ اب  َِٖلَف الَهْهُدكَدةَ  ]ت ش   . (7)َأَراَد ا

  ً ل  [(8)ق و  ـِ الَهْهُدكَدِة، َىْحَك: )َحْهَراَء( : ]أ ل ف ي  الت أ ى يث  ِف ِفْ اْٚس اّلمَتْٓ
(9) . 

م د   ٌ و  ب  ً : ]و  ل  ْكَحاءُ (10)َقاَؿ ِفْ الَقاُهكسِ  [ق و  ِثَٓف، َأكْ : الر  َٛ َف الَحَرَهِٓف َعَمِ َث َأْرَبِعَٓف  : َهْكِضٌع َبْٓ
ًٛ ِهَف الَهِدَٓىِة، كَ  اـ(11)َقِريَبةٌ ِهي ِر ِعيَسِ(12)، َكَقِريَبةٌ ِهْف َرْحَبِة الش  ٍْ  . ِهْف َى

]) ع اى يٍّ ى  ه ا ف ي )ص  ً  ك  ـ  ف ي ً : ]و الك ال  ل  ْهَزِة فِ  ؛ق و  ٍَ ـْ َأْبَدُلكا ِهَف ال ٍُ ْ )َرْكَحاَء( الىُّكَف َأْؼ: َأى 
ا.  ٍَ ـ  َىَسُبكا ِإَلْٓ ِة الَهْذُككَرِة ُث ٍَ  ِلمُهَشاَب

  

                                                           

 .(440ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
 ( فْ )ؾ(: )يشبً(.2)
 (.606الحازهْ، ها اتفق لفظً كافترؽ هسهاي )ص (3)
 (.1/355( اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج4)
 .الهرجع السابق( 5)
ًُ(: ساقط فْ )ؾ(.6)  ( )َقْكُل
(، بفػتح ا7) ّْ (، ك)َرْكحػاِى ّْ راِى ٍْ (، ك)َب ّْ لػراء، فشػاذ ؛ لجعمٍػـ الىػكف هكضػع الػكاك، كالقيػاس: )َصػْىعاِكّؼ(، ( )َصْىعاِى

ػػػػراِكّؼ(، ك)َرْكحػػػػاِكّؼ(. كأضػػػػاؼ ابػػػػف جىػػػػْ: أف  الىػػػػكف تبػػػػدؿ هػػػػف ألػػػػف التأىٓػػػػث، قػػػػالكا فػػػػْ )صػػػػىعاء(:  ٍْ ك)َب
ْف شئَت قمَت: الّىكف بدؿ هف الكاك فْ )صىعاكّؼ(، ك)بٍراكّؼ(. اىظر:  (، كا  ّْ (، ك)بٍراء(: بٍراى ّْ ابػف )صىعاى

 (.1/395(، كركف الدٓف، شرح الشافية )ج285جىْ، شرح الهمككْ )ص
ٌَُك َبَمٌد[.8)  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َك
 ،(ؼ  اكِ رَ حْ َص )ك (،ؼ  اكِ ر  قَ )أك  (،ْ  ائِ رَ حْ َص )ك (،ْ  ائِ ر  )قَ  :اء(رَ حْ َص )ك ،(اءر  )قَ  هثل: ،الىسب إلِ اٚسـ الههدكد (9)

: هف (ْ  اىِ هَ )يَ  ذ  كها شَ  (اءَ رَ ٍْ بَ ) :هف (ْ  ائِ رَ ٍْ ك)بَ ، (اءَ عَ ىْ َص ) :هف ،(ْ  اىِ عَ ىْ )َص : ذ  كشَ  .(ؼُّ كِ اسَ كِ )ك (،ْ  ائِ سَ ك)كِ 
 (.614)ص التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ ،رضكاف دمحم .(ْ  ىِ هَ )يَ  فصح:كاٖ، (فٍ هَ يَ )

 (.1/221( اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج10)
 ( )قرية( فْ )ؾ(.11)
 )قرية( فْ )ؾ(.( 12)
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َكَقْد ُِٓريدُ 
ٌَُك الَهْذُككُر ِفْ الّصَحاحِ  -َأْيًضا –(1) ًُ: َعَمِ اِلقياِس، َك  . (2)َأف  ِهَف الَعَرِب َهْف يَقْكُل

  ً ل  ([(3)ق و  ع اى يٍّ ى  ه ا ف ي )ص  ًِ  : ]ك  ْهَزِة الىُّكَف.  -َأْيًضا –َيْعِىْ َأْبَدُلكا ِفي ٍَ  ِهَف ال

ر ي [ ّـ  الر اء  إ ل ى آخ  ب ض  ً : ]و  ل  .  ق و  ًِ ـُ ِفي َٛ  َذَكَر ِاْسِتْطَراًدا ِلمُهَىاَسَبِة، َكَلْيَس ِهه ا الَك

ة [ د  ً : ]ق اؿ  أ ب و ع ب ي  ل  ًِ َصاِحُب الَقاُهكسِ   ق و  ًُ َجَزـَ ِب  . ِبَها َقاَل

) ء  م و ال  )ج  ً : ]و  ل  ي ة [ ق و  َْ ِبُهْعَجَهةٍ  ُقْرَب َخاِىِقْٓفَ  َأْؼ: ِبَبْغَدادَ  ؛ق ر  ِبَهْرَحَمٍة، َكٌِ
َهْفُتكَحٍة. (4)

ِف. َكَخاِىِقْٓفُ   : ِبُهْعَجَهٍة، َكُىكٍف، َكَقاٍؼ، َهْكُسكَرَتْٓ

  ً ل  ّـِ الَقاِؼ َكَتْشِدِٓد الر اءِ (6)ٌك : ]ف ت ق وؿ  ف ي )ق ر اء([(5)ق و   . (7)ِبَض

ً  ق   ل  [(8)و  ؾ  ِؼ )ُقر اء ؛: ]اله ت ى س  َٛ َؾ؛ َأْؼ: َعَبَد. ِبِخ . َأْؼ: الُهُتَعب ُد ِهْف َقَرَأ ِإَذا َتَىس  ـْ ٍَ  (: َجْهُع َقاِرٍغ. َفاْف

ـ    ٍ ى  ه  ً : ]و  ل  ق و 
ا و اًوا[   ٍ م ب  ػػػػَشػػػػاـٍ  ه ف  ي ق  ٌِ ـِ اْبِف  َٛ ُر َك ٌِ ًِ (9)َظا ا، َكِب ٍَ َهُت َٛ َْٖصِمي َة ََٓتَعٓ ُف َس : َأف  ا

َْٖلِفَيةِ  َهػاِلػػؾٍ َصر َح الَبْدُر بػْػُف  ُّْ (10)ِفْ َشْرِح ا َْٖىَدُلِس ًُ ِفْ ، كَكَذا ا ا َشاذًّا َلِكى  ٍَ  . َكَقاَؿ: َكَقْد َجاَء َقْمُب

                                                           

(1.)  ( فْ )ط(: )َُٓردُّ
رؼ، الصحاح )ج2)  (.1/371( اىظر: الجٌك
ّـِ الر اِء ِإَلِ آِخِرِي[.3)  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكِبَض
 ( فْ )ؾ(: )بجيـ(.4)
 .(441ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 5)
 ( )ٌك(، ساقط فْ )ط(.6)
هز ذؼ هد ُٓ 7)  ىاؿ فْ الىسب ... ها كاف فْ تثىية لً اىتسب(                  ٌك

حكـ الٍهزة الههدكدة فْ الىسب كحكهٍػا فػْ التثىيػة، فػإف كاىػت لمتأىٓػث قمبػت كاكا، كقكلػؾ فػْ حهػراء: حهػراكؼ. 
، -الهتىسػؾ. -بضـ القاؼ كتشػدٓد الػراء هػع الهػد-القراء  -إف كاىت أصٓمة سمهت، كقكلؾ فْ ُقر اء: ُقر اءاف 

ف كاىت بدًٚ هف أصل أك لٙلحاؽ فكجٍاف: كقكلؾ فْ )كساء(، ك)ِعْمَبػاء(فتقكؿ فْ الىس ، كا  ّْ  -ب إليً: ُقر اِئ
ف شػػػئت: )كسػػػاكاف(، ك)عمبػػػاكاف(؛ فتقػػػكؿ فػػػْ -العمبػػػاء: عصػػػب عىػػػق البعٓػػػر. : )كسػػػاءاف(، ك)عمبػػػاءاف(، كا 

(، ك)كسػػػاِكّؼ(، ك)عمبػػػاِكّؼ(. كذكػػػر فػػػْ التسػػػٍ ّْ (، ك)عمبػػػاِئ ّْ ٓل فٍٓػػػا الػػػكجٍٓف، كقػػػاؿ: الىسػػػب إلٍٓهػػػا: )كسػػػاِئ
 (.3/1457أجكدٌها التصحيح. الهرادؼ، تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج

ا َكاًكا[.8) ٍَ ـْ َهْف َيْقِمُب ٍُ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]ِهْى
ـٍ )ج9) ػػػػَشػػػػا ٌِ  (.2/512( الكقاد، شرح التصريح عمِ التكضيح، ْٚبِف 
َْٖلِفَيِة )ص( ابف الىاظـ، شَ 10)  (.569ْرُح ا
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ػػػٓػػلِ  ٍِ ـُ الُهَص  (1)الػػّتسػْػػ َٛ ٌَُها الّتْصِحيُح ُهَكاِفًقا ِلَها اْقَتَضاُي َك ا، َكَقاَؿ: َأْجَكُد ٍَ ِف ِفٓ ْٓ ٍَ  . ىِّفِ َذَكَر الَكْج

  ً ل  [(2)ق و  اؽ  ل ح  ؼ  اإل  ر  ِْلَحاِؽ.  ؛: ]أ و  ع ف  ح  ْٙ ْهَزِة الُهْىَقِمَبِة َعْف َياٍء ِزيَدْت ِل ٍَ  َأْؼ: ال

ب اء( م  و  )ع  ً : ]ى ح  ل  ـِ  [(3)ق و   ٛ َهَمِة، َكُسُككِف ال ٍْ َْ ِبَكْسِر الُه
َدٍة. ٌِ  ، َكُهَكح 

  ً ل  [(4)ق و  اؽ  ل ح  ت  ل إل  يد  ٌَُك َباِطُف الِجْففِ  : ]ز  ؽ(: َك َٛ ٌَُك الَهَكاُف الم ُِّٓف، َك)ِبِحَه  . (5))ِبػِسْرَداح(: َك

] اف   ٍ ج  ا و   ٍ ً : ]ف ف ي ل  ، َأْك َعْف َحْرِؼ ِإْلَحاٍؽ. َكظَ  ق و  ٍّْ ِهُٓر ِلمُهْىَقِمَبِة َعْف َحْرٍؼ َأْصِم ُر الض  ٌِ ا
ـِ ابػْػِف َهػاِلػػؾٍ  َٛ ، َكَك ًِ ِه َٛ َها َسَكاٌء. َقاَؿ َأُبك َحٓ ػػافَ َك ٍُ ُرُي؛ َأْؼ: َغُْٓر ابػْػِف َهػالػِػؾٍ : َأى   ِإْقَراُرٌَا ، َكَقاَؿ َغْٓ

ًُ: َأْحَسُف؛ َفَبَىاُي ِفْ الى َسِب َعَمِ َها بَ 76/ؽ ا َكاًكا ِفْ )ِعْمَباء( َكَباُب ٍَ ٌَْهَزًة ِفْ )ِكَساء( َأْحَسُف، َكَقْمُب َىاُي أ/ 
 ٌِ َْٖصِمي ِة الّتْصِحيَح، َكِفْ  الَهِزيَدِة ِلمت ْأِىِٓث ػػػػَشػػػػاـٍ ِفْ الت ْثِىَيِة. اىتٍِ. َكَكَذا َفَعَل اْبُف  ؛ َفَأْكَجَب ِفْ ا

َْٖرَجُح ِفْ الُهىْ  ِْٓف. َكَقاَؿ: ا ٍَ ْلَحاِؽ الَكْج ِ ْٙ َز ِفْ الُهْىَقِمَبِة َكاّلِتْ ِل َقِمَبِة الت ْصِحيُح، َكفْ اّلِتْ الَقْمَب، َكَجك 
ؿُ  َٛ ْع ِ٘ ِْلَحاِؽ ا ْٙ  . (6)ِل

  ً ل  م ي ة [(7)ق و  ا ب األ ص  ًٍ ب ي َها ُهْىَقِمَبٌة َعْف َأْصِمي ٍة.  : ]ت ش  ٍُ ِف؛ َفِإى  ُر َزاِئَدَتْٓ َها َغْٓ ٍُ ًِ َأى  َب ًُ الش   َكْج

م ي ة [ ا ب األ ص  ًٍ ب ي ً : ]ت ش  ل  َف   ؛ق و  َْٖصِل.  (8)َبَدؿ َأْؼ: ِٖ ًِ ِفْ َهْعَىِ ا َْٖصِل، َكالُهْمَحق ِب  ا

] ز ة  اّلت ي ل مّتأ ى يث  ه   ٍ ا ب ال ًٍ ب ي ً : ]ت ش  ل  ا ؛ق و  ٍَ ِبالَبَدِؿ، َفَكاَىْت َكالز اِئَدِة، َبِل الُهْبَدَلة (9)َأْؼ: ِلَضْعِف
ْلَحاِؽ َزاِئَدة.  ِ٘  ِهْف َحْرِؼ ا

                                                           

(، كالهػػػػػػػرادؼ، تكضػػػػػػػيح الهقاصػػػػػػػد كالهسػػػػػػػالؾ بشػػػػػػػرح ألفيػػػػػػػة ابػػػػػػػف هالػػػػػػػؾ 361( ابػػػػػػف هالػػػػػػػؾ، التسػػػػػػػٍٓل )ص1) 
 (.3/1457)ج

 ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َىْحَك )ِعْمَباء([.2)
 ( فْ )ؾ(: )غمياء(. 3)
 .(442ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 4)
ْهُٛؽ العِْٓف(، بالكسِر كالضـ. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القػاهكس ( كالٍهزة فْ: )ِعْمبَ 5) َُ اء( لٙلحاؽ بػ)ِسْرَداح(، ك)ِح

 (.877، ك1/224الهحيط )ج
 (.1951، ك1783 -4/1782( ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج6)
ا ( ىػػػص الجػػػاربردؼ: )كالٍهػػػزة فػػػْ )عمبػػػاء( هىقمبػػػة عػػػف يػػػاء زيػػػدت لٙلحػػػاؽ؛ ففٍٓػػػا كجٍػػػاف: ا٘بقػػػ7) ًٍ اء؛ َتْشػػػِبٓ

ْهَزِة اّلِتْ ِلمّتْأِىِٓث(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص ٍَ ا ِبال ًٍ َْٖصِمي ِة، كالقمب كًاكا؛ َتْشِبٓ (. ساقط فْ 442ِبا
ْهَزِة اّلِتْ ِلمّتْأِىِٓث[. ٍَ ا ِبال ًٍ  )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َتْشِبٓ

 ( فْ )ؾ(: )ٚ بدؿ(.8)
 ( فْ )ؾ(: أضعفٍا(.9)
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  ً ل  ا ب ال(1)ق و  ًٍ ب ي ز ة [: ]ت ش  ه  ُر َأْصِمي ٍة.  َكْجًُ  ٍ  َها َغْٓ ٍُ ًِ َأى  َب  الش 

] ً : ]ل ه ا ب ي ف  ل  اِف َكػ)ِكَساِكّؼ(، َك)ِعْمَباِكؼ(  ؛ق و  ٍَ ٚ  َفالَكْج ٌََذا[، َكا  َل  : ]ُقَبْٓ ًِ َأْؼ: ِفْ الَهْتِف ِفْ َقْكِل
ا ٍَ ٌَْهَزًة؛ ِلُكُقكِع َها  ٍِ ًُ ُقِمَبْت َحْرُؼ الِعم ِة ِفٓ  َطَرًفا َبْعَد َأِلٍف َزاِئَدٍة.  َفِإى 

   ً ل  : )زاي(, و)زاية([(2)ق و  ب اب  َها  : ]و  ٍُ ا ِلمَحْرِؼ الَهْعُركِؼ، َفاْقَتَضِ َأى  ٍَ َقاَؿ َشاِرٌح َعقَب
ٓفِ  ـِ الدِّ ِْٓخ ِىَظا كـُ ِهْف َتْفِسِٓر الش  ٍُ ِبالز اِؼ الُهْعَجَهِة. َكالَهْف
(3) ) ـَ )الر اَيَة(: )الَعَم

ٌَُك (4) َهَمِة، َك ٍْ ا ِبالّراِء الُه ٍَ : َأّى
ًُ. َقاَؿ ِفْ الَقاُهكسِ  ُد َل ٍَ ِل الُّمَغِة َيْش ٌْ ـُ َأ َٛ ُر، َكَك ٌِ ـُ(، َكالَجْهُع: )َراَياٌت(، َك)َراؼ(، الظ ا : َك)الر اَيُة(: )الَعَم

ٌَِرؼُّ  ـَ الَجْك َِٖلِف. َكَكٌِ ْهَزٍة َبْعَد ا ٍَ ـ  َقاَؿ: َك)الز اؼ( ِإَذا ُهد  ُكِتَبْت ِب : ]إِ  ؛ َأْؼ: ِفُْث ًِ ٚ  َقْكِل َٚ ُتْكَتُب ِإ ا  ٍَ ى 
(، َك)ًزا(: ُهَىك   ْْ (، َك)َزْؼ(، َكػ)َك ّْ (، كػ)َط  ُلَغاٌت: )الز اُؼ(، َك)الز اُء(، َك)الز ا(، َك)الز ؼُّ

ًِ َىًة. ِبالَياِء[ َكِفي
 . اىتٍِ. َفْمَُٓتَأه ْل. (5)الَجْهُع: )َأْزَكاٌء(، ك)َأْزَياء(، َك)َأْزٌك(، َك)أْزٍؼ(

  ً ل  ِهُٓر ِفْ )َكاَىْت(  : ]الو اق ع ة [(6)ق و  ًُ.  -َأْيًضا –ِصَفٌة ِلْمَحْرِؼ، َكالض   َل

ز ًة[ ٌ ه  ً : ]ق م ب ت   ل  كا الَياَء َله ا  َأْؼ: ؛ق و  َكَٚ َُٓجكُز ِإْقَراُر الَياِء؛ َفِإْف ُقْمَت: َقْد َقاُلكا: )ِسَقاَية( َفَأَقرُّ
ـِ الَحْرؼِ  ـِ؛ 76الُهت ِصِل، َكَياُء الى َسِب َأْكَلِ ِباٚتَِّصاِؿ ِلَتْغِِٓٓرٌَا َهْعَىِ /ؽ َجَعُمكا الت اَء ِفْ ُحْك ب/ اْٚس

 ٍَ ا َهْفُتكَحًة َأْف ُيْحَتَهَل َهْكُسكَرًة َهَع َأى  ٍَ ْمَزـُ ِهِف اْحِتَهاِل َٓ َٛ  -َأْيًضا -ا َأْثَقُل كَ ُقْمَىا ِفْ الى َسِب َقِد اْىَكَسَرْت َف
ًِ َياَءاِف َفَعُظـَ اْٚسِتْثَقاُؿ. ِاْىَضـ  ِإلَ  ا ِفي ٍَ ْٓ 

  ً ل  [(7)ق و  ٌ و  الت اء  ًُ  : ]و  َفًة َبْعَد َأِلٍف َزاِئَدٍة؛  َفِإى  ْسَبِة َبِقَِٓت الَياُء ُهَتَطرِّ ِإَذا ُحِذَفِت الت اُء ِفْ الىِّ
 .)  ْ : )َسَقاِئ ًِ ْسَبُة ِإَلْي ٌَْهَزًة، َفالىِّ ا  ٍَ  َفَكَجَب َقْمُب

                                                           

 ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكَباُب: )زاؼ(، ك)زاية([.( ساقط فْ )1)
 .(443ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
 (.2/245( الىظاـ، شرح الشافية )ج3)
 ( فْ )ؾ(: )بالعمـ(.4)
 (.1/1292( اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج5)
اُب: )زاؼ(، ك)زايػػة( إشػػارة إلػػِ الثػػاىْ؛ ( ىػػص الجػػاربردؼ: )َكَبػػاُب: )سػػقاية(، ك)شػػقاكة(، إشػػارة إلػػِ اٖكؿ، َكَبػػ6)

( بػػالٍهزة؛ لػػئٛ  ّْ ٌَْهػػَزًة؛ فيقتػػاؿ: )سػػقائ فىقػػكؿ فػػْ اٖكؿ حػػرؼ العمػػة الكاقعػػة بعػػد اٖلػػف إف كاىػػت يػػاء ُقِمَبػػْت 
ػػػػػا كاًكا...(. اىظػػػػػر: شػػػػػآٌف، هجهكعػػػػػة الشػػػػػافية  ػػػػػك التػػػػػاء، كلػػػػػك قمبٌك تجتهػػػػػع اليػػػػػاءات هػػػػػع ذٌػػػػػاب الهػػػػػاىع ٌك

 (.442)ص
ـْ َْٓبُعْد[.( ساقط فْ )ؾ7)  (، إلِ َقْكلً: ]َكَلْك َقَمُبكٌَا َكاًكا َل
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[ق و   ع د  ـ  ي ب  ٌ ا و اًوا ل  ل و  ق م ب و ً : ]و  اِرحَ  ل  ُر َأف  الش  ٌِ ًٛ ِبَذِلَؾ، َكَقْد َجَزـَ ِبَجَكاِزِي  الظ ا ـْ ََٓر َىْق  –َل
ػػػٓػػلِ ِفْ  ابػْػُف َهػاِلػػؾٍ  -َأْيًضا ٍِ ًُ ِفْ الػػت ْسػػػ ِرٌَا، َكَتَعر َض َل :  (1)الَكاِفَيِة َكَغْٓ ًِ ، بَقْكِل ًِ َعَمِ َها ِفْ َبْعِض ُىَسِخ

: ]َكَقْد ُتْجَعلُ (3)كاًكا( َقاَؿ َأُبك َحٓ ػػافَ (2))َكَقْد ُتْجَعلُ  ًِ ِهُٓر ِفْ َقْكِل ٌَُك َصِحيٌح. َقاَؿ. َكالض  [ َعاِئًدا ِإَلِ (4): َك
ْهَزِة؛ َأْؼ: َكَقْد َتْجَعلُ  ٍَ ال
(، َكَلْيَس َعاِئًدا ِإَلِ الَيا(5) (، َكَىْحِكِي: )َكاًكا(؛ َفُيَقاُؿ: )َسَقاِكؼ  ٍّْ ْهَزَة ِفْ )َسَقاِئ ٍَ ِء. ال

ِهُٓر  اِرحِ  -َأْيًضا –اىتٍِ. َفالض  . ِفْ َقْكِؿ الش  ًِ ْهِز َكَها ُيْشَعُر ِب ٍَ  : َكَلْك َقَمُبكٌَا ِلم

  ً ل  او ّي((6)ق و  ـُ  -َأْيًضا –َكُيِفُٓدُي  (8)[(7): ]ف ي )ر د  َٛ ىّ ف  َك ِل( اله ص  ًِ  (9)ِفْ )َشْرِح الُهَفص  ًُ ِفي َلِكى 
) ِّْ َْٖىَدُلِس ًُ َكػ)ا ُركٌَا َيْعِىْ  َله ا َكِرٌُكا اْجِتَهاَع الَياَءاتِ  َهَىَع الَقْمَب الَهْذُككَر، َكاْسَتْبَعَدُي. َكِعَباَرُت ٌَُىا َقد 

ـْ َيْقِمبُ (10)َياءً  ـ  َل ا ُث ٍَ ٌَْهَزًة َعَمِ ِقَياِس َفًة َبْعَد َأِلٍف َزاِئَدٍة، َفَقَمُبكٌَا  ًُ : )ِسَقاَيًة( ِفْ الى َسِب ُهَتَطرِّ َى  كٌَا َكاًكا؛ ِٖ
ٌَْهَزًة قَ َكجَ  ْهَزَة ِإَذا َكاَىْت  ٍَ ـْ ِإى َها َيْقِمُبكَف ال ٌُ ا َهَع َياِء الى َسِب. َك ٍَ ْجِتَهاِع ٌَْهَزًة؛ ِٚ ا  ٍَ ْبَل ِياِء الى َسِب، َب َقْمُب

ـْ َتُكفْ  َفَمه ا َل
(11) ٍَ ا َكاًكا َهْعًىِ. ِاْىَت ٍَ ـْ َيُكْف ِلَقْمِب ٌَْهَزًة َقْبَل َياِء الى َسِب َل ْرِح  (12)ِ. َفَأْكَقعَ ٌَِذِي  ِفْ  الش 

اِرحُ  ًُ الش  ًِ َبْحًثا ِهه ا َُٓكاِفُق َها َقاَل َْٓخ  (13)، َفُهَخاِلفٌ الَهْىُسكِب ِإَلْي ًِ َعَمِ َأف  الش  ٌََذا، َكَهْرُدكٌد ِب  ًِ ِه َٛ ِلَك

                                                           

 (.9/4718( ىاظر الجيش، تهٍٓد القكاعد بشرح تسٍٓل الفكائد )ج1) 
 ( فْ )ؾ(: )ٓجعل(.2)
 (.2/625ٌػ(، ارتشاؼ الضرب هف لساف العرب )ج745( َأُبك َحٓ ػػاَف)ت3)
 ( فْ )ؾ(: )ٓجعل(.4)
 ( فْ )ؾ(: )ٓجعل(.5)
 .(444ص) هجهكعة الشافية، آٌفش( اىظر: 6)
 ( فْ )ؾ(: )رادكؼ(.7)
( إْف لـ تكف الٍهزة لمتأىٓػث ٚك أصػمية، ىحػك: )ِكسػاء، كِرداء، كِعْمبػاء( جػاز قمبٍػا كاًكا ىحػك: )ِكسػاِكّؼ كِرداِكّؼ 8) 

ػػا ٌهػػزة، ىحػػك: )كِ  ا لٍػػا بٍهػػزة التأىٓػػث هػػف حٓػػث إىٍػػا لػػـ تكػػف أصػػمية. كجػػاز إبقاٌؤ ًٍ ، كِعْمبػػاِكّؼ(؛ تشػػبٓ ّْ سػػائ
ا لٍا بالٍهزة اٖصمية هف حٓث كاىت بدًٚ عػف أصػل، كهػا فػْ )كسػاء كرداء( ؛ ٖف  ًٍ (، تشبٓ ّْ ّْ كِعْمبائ كِردائ
أصػػػػمٍا: )كسػػػػاك، كرداؼ(، أك تشػػػػبٍٓا باٖصػػػػل بػػػػأف زيػػػػدت لٙلحػػػػاؽ، كِعْمبػػػػاء، فإىػػػػً زيػػػػدت الٍهػػػػزة لٙلحػػػػاؽ 

 (.1/396. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج-ىاقة كريهة –بػ)ِسْرَداٍح( 
 (.2/1146(،، كركف الدٓف، شرح الشافية )ج1/572( اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل )ج9) 
 ( فْ )ؾ(: )با(.10)
 ( فْ )ؾ(: )يكف(.11)
 )لّها كقع(.: ( فْ )ؾ(12)
 )ٓخالف(.: ( فْ )ؾ(13)
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ٓفِ  ـَ الدِّ ِىَظا
ُي  (1) ًِ ِبُمُزكـِ الت َغآُرِ  -َأْيًضا –َرد  ـْ َيْحِك ْف َل َكاِ 

 أ/77َدْفَعًة َكاِحَدًة، َكِبالُجْهَمِة َفالَهْىُقكُؿ/ؽ(2)
َكاَيَة.  . َكالر ْأُؼ َٚ ُيَعاِرُض الرِّ ـَ  الَجَكاُز َكَها َتَقد 

  ً ل  ـ  (3)ق و  [ : ] ل  ع د  ْسَبِة ُتْقَمُب َكاًكا  ي ب  ٌَِذِي الىِّ ْسَبِة. َكِهْثُل  ٌَْهَزًة ِفْ الىِّ ا ُتْقَمُب  ٍَ ا َأى  ٍَ َٖف  َغآََت
ْهَزِة الَحاِصَمِة َبعْ  ٍَ ـْ َيْقِمُبكٌَا َكاًكا ِهْف قائهْ ال ا َكاًكا. َأُقكُؿ: ِإى َها َل ٍَ ْسَبةِ َكػ)ِرَداِكّؼ(، َفَُٓجكُز َقْمُب  َد الىِّ
ُؿ َأْكَثُر اْستِ  َٖك  ْهَزَة َقْد ُقِمَبْت َكاًكا ِفْ َىْحِك: )ِرَداِكّؼ(، َكا ٍَ ٌَِذِي ال َٖف   ا. ض.  ٍَ ٌَُك َكالَحاِصَمِة َقْبَم ، َك ًٚ ْعَها

(؛ َفِمَذِلَؾ اْقَتَصَر الُهَصىِّفُ   ْ ِؿ. َعَمِ الت   )َسَقاِئ َٖك   ْفِصِٓل َعَمِ ا
  ً ل  [(4)ق و  ي ف  ل  الو او  ه ع  الي اء  ت ث ق  ـ  ت س  ـْ  : ]إف  ل  ٍُ َٖى  َكاْسِتْثَقاِؿ الَياَءاِت؛ َك

كفَ   ِإِلِ الَكاِك ِفيَها (5)َيِفرُّ
ا.  ٍَ ـْ َيْعِدْؿ َعْى ا َل ٍَ ٌَْهَزٌة، َفِإَذا َظِفَر ِب  آِخُرُي 

  ً ل  اؿ  (6)ق و  ت ث ق  اس  [: ]ك  ات  ( ؛الي اء   ْ (، كلـ يقكلكا: )َطِٓ (، َك)َككِّؼ  ـْ َقاُلكا: )َدكِّؼ  ٍُ َٖى 
(7) . 

يًرا[ د  ً : ]ب اٍؽ ت ق  ل  ـْ َيْقُع َطَرًفا. ق و  ًُ َل ًُ ِحَٓىِئٍذ َكَأى  َى  ًٌ؛ ِٖ  ِلَيُككَف ِلَبَقاِء الَكاِك َكْج
ً : ])راي(, و)ر اي ة ( ل  ـْ ُهْشَتق ٌة ِهْف َرَكْيُت الَحِدَٓث؛ َأْؼ: َقاَؿ اْبُف ِجىِّْ [(8)ق و  ٌُ : )الر اَيُة( ِعْىَد

ْمَطَىِة. كَ  اِر الَغْزَكِة، َكالس  ٍَ ًُ. َكَكَذِلَؾ: )الر اَيُة( ِفْ الَحْرِب: َهْأُخكَذٌة ِهْف ِإْظ ْرُت ٍَ ًُ، َكَأْظ ا )فَ َأَشْعُت ٍَ  ْعَمِ(. َكْزُى

                                                           

 (.130-1/129( الىظاـ، شرح الشافية )ج1)
 )الت َغآِٓر(.: ( فْ )ؾ(2)
ـْ ُتْسَتْثَقِل الَكاُك َهَع الَياَءِْٓف[.( ساقط 3)  فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]إْف َل
ـْ ُتْسػػػَتْثَقِل الػػػَكاُك َهػػػَع الَيػػػاَءِْٓف َكاْسػػػػِتْثَقاِؿ 4) ( ىػػػص الجػػػاربردؼ: )...إف كاىػػػت كاًكا بقٓػػػت؛ فيقػػػاؿ: )شػػػػقاِكّؼ(، إْذ َلػػػ

ة عىٍػػا...(. اىظػػػر: شػػآٌف، هجهكعػػػة الشػػػافية الَيػػاَءاِت؛ فيقػػػاؿ حٓىئػػذ: التػػػاء َبػػاٍؽ َتْقػػػِدًٓرا لػػك خمػػػف يػػاء الىسػػػب
 (.442)ص

 ( فْ )ؾ(: )يقركف(.5)
 ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكَيُككُف َتاُء الت ْأِىِٓث َفاِرَقًة َبَْٓف الَكاِحِد َكَغِْٓرِي[.6)
ا، كُتْفػػَتُح؛ َفَتقػػكؿ: -اليػػاء -( فػػْ َبػػاب: )َطػػْ(، َك)َحػػْ( تُػػَردُّ 7) ٍَ ؼ:  اٖكلػػِ ِإَلػػِ َأْصػػِم َٛ ( ِبِخػػ (، َك)َحَٓػػِكؼ  )َطػػَكِكؼ 

(. ابف الحاجب، الشافية فْ عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية )ج (، ك)َككِّؼٍّ  (.1/40)َدكِّؼٍّ
( الهراد بباب: )راؼ(، ك)راية(: اٚسـ الثٛثْ الذؼ تقع فيً الياء بعػد ألػف هقمكبػة هػف حػرؼ أصػمْ، كتكػكف 8) 

الحظٓػػرة، كحجػػارة ترفػػع،  –حػػد كالجهػػع، ىحػػك: )راؼ(، ك)رايػػة(، ك)ثػػاؼ(، ك)ثاَيػػة( تػػاء التأىٓػػث فارقػػة بػػٓف الكا
ـِ فػػإّف بػػاَب: )راؼ(، ك)رايػػة( فػػْ الىسػػب عمػػِ حػػاؿ كاحػػدة؛ ّٖىػػً كجػػب حػػذؼ -فتكػػكف عمًهػػا ٍٓتػػدػ بػػً . كِلْمِعْمػػ

(، كهػا التاء عف )راية( فْ الىسب، كحٓىئذ ٚ ٓبقِ فرؽ بٓف )راؼ(، ك)راية(؛ لتقػكؿ فػْ الىسػبة إلٓ ّْ ػ (. كتقػكؿ ٍهػا: )رآِ ّْ ػ (؛ ٓجكز اجتهاع الياءات هع الكسرة؛ لسككف ها قبل الياء اٖكلِ كها ُجّكز فػْ )ظْبِٓ ّْ (  -أيًضػػػا –تقكؿ: )َظْبِٓ  ْ (؛ لكقػػػكع اليػػػاء فػػػْ الهكضػػػعٓف بعػػػد -بػػػالٍهزة -فػػػْ الىسػػػبة إلٍٓهػػػا: )َراِئػػػ ٍّْ ا لػػػً بػػػػ)سقاِئ ًٍ ؛ تشػػػبٓ
(؛ ّٖىً لّهػا اجتهعػت اليػاءات بعػد ألػف كػاف أثقػل هػف بػاب: فْ الى -أيًضا –اٖلف، كتقكُؿ  سبة إلٍٓها: )راِكؼ 

( كاًكا. ركػف الػدٓف، شػرح  ٍّْ ػ (، فقمبػت اليػاء فػْ: )َرآِ ٍّْ ػ ( صحيح، بخػٛؼ )رآِ ٍّْ (؛ ّٖف الساكف فْ )َظْبِٓ ٍّْ )ظْبِٓ
 (.1/398الشافية  )ج
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ٌَُك ُهْىَقِمٌب َعِف الَكاكِ  ًِ َأْصِمي ٌة، َك َِٖلُف ِفي  . (1)َكا

ر ي [ د  و غ ي  ي ك وف  ت اء  الت أ ى يث  ف ار ق ًة ب ي ف  الو اح  ً : ]و  ل  ِإى َها َيْصُمُح َأْف َيُككَف )راؼ(، َك)َراَيًة(  ق و 
 َٚ ِف ِلَذِلَؾ ِإَذا َكاَىا ِبػ)الر اِء(،  ًُ َعِف الَقاُهكسِ ِهَثاَلْٓ ْهُت ـَ ِهه ا َقد  ِؿ ِفْ  ِبػ)الز اِؼ( َكَها ُعِم َٛ ْع ِ٘ . َكَسَيْأِتْ ِفْ  ا

ـٍ  َٛ  . (2)َذِلَؾ َهِزيُد َك

) ً : ]ف ي ج وز  )ز اي ي  ل  ًِ  خري[بياءات إلى آ(3)ق و  ِه َٛ ُر َك ٌِ ا َبْل َظا ٍَ َْٗجكِد ِهْى ـْ ََٓتَعر ْض ِل َل
ٌَا، َكَقْد َذَكَرُي ابػْػُف َهػاِلػػؾٍ  ُخ (4) َعَمِ َها َبْعِض ُىَسِخ الػػت ْسػػػٍػِػػٓػػلِ  ِاْسِتَكاُؤ ْٓ ْهَزُة. َقاَؿ الش  ٍَ ٌَا ال ؛ َفَقاَؿ: َأْجَكُد

ِؿ،َأُبك َحٓ ػػافَ  َٖك  ًِ ا ًِ ِهْف ِثَقِل الَياَءاِت َهَع الَكْسِر الَهْكُجكِد َكَها ِفْ الَكْج َهِت َٛ ْبَداِؿ َبْعَد  : َكَذِلَؾ ِلَس ِ٘ َكِهَف ا
ًِ الث اِلِث. ْبَداِؿ َكَها ِفْ الَكْج ٍ٘  ا

  ً ل  [(5)ق و  ـ  الر اب ع  ـِ.  : ]ف ي الق س   ٛ ِف ِبَحْذِؼ الَفاِء، َأْك الَعِْٓف، َأِك ال ٌَُك َها َكاَف َعِمِ َحْرَفْٓ  َك

ا ه  ت ى ع , و  ه ا ي ه  ً : ]و  ل  ق و 
(6)] ر اف  ً  األ ه  وغ  ف ي َها  ي س  ٍِ َها َهْكُصكَفٌة، َكالر اِبُط ِفٓ ٍُ َها، ِكِفيَها َقْبَم ٍِ َها ِفٓ

 ًِ َْ َجْفٍس َشيًْئا: ﴿-تعالِ –َهْحُذكٌؼ َعَمِ َحدِّ َقْكِل ا ََّل ََتْزِي َجْفٌس َخ ًٌ ْٔ ٔا يَ ُل ، َكَقْد (8)؛ َأؼْ (7) ﴾َواتا ًِ : ِفي
ـَ  َىاَعِة؛ ِلُشُذكِذ َحْذِؼ  -َأْيًضا –َتَقد  ا َهْكُصكَلًة َبِعٌٓد ِفْ الَهْعَىِ، َكَكَذا ِفْ الصِّ ٍَ . َكَجْعُم ًِ َها َُٓدؿُّ َعَمْي

 الَعاِئِد الَهْذُككِر ِحَٓىِئٍذ. 

  ً ل  ت  (9)ق و  ٌ و  االس  ًُ اْٚسُت: اْسـٌ َلْمَعُجزِ  [(10): ]و  ُبِر. َكَأْصُم ًِ َحْمَقُة الدُّ   -َأْيًضا –. َكَقْد َُٓراُد ِب

                                                           

ػػْ هػػف: )َرَكْيػػُت الحػػدَٓث(؛...، ككزىٍػػا: ك)الرايػػة -غٓػػر الهعجهػػة -( الصػحيح: )راؼ(، ك)رايػػة(: 1)  ، ٌك ـُ (: الَعَمػ
(، 1/398)َفْعَمػػٌة(، كاٖلػػف هىقمبػػػة عػػف كاك، بخػػػٛؼ ألػػف سػػػقاية فإىٍػػا زائػػػدة. ركػػف الػػػدٓف، شػػرح الشػػػافية )ج

 (.1/247كالفٓكهْ، الهصباح الهىٓر )ج
 .(445ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
 ( فْ )ؾ(: )رآْ(.  3)
 (.9/4719لجيش، تهٍٓد القكاعد بشرح تسٍٓل الفكائد )ج( ىاظر ا4)
َْٖهَراِف[.5) ًِ ا  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكَها َيْهَتِىُع، َكَها َيُسكُغ ِفي
 ( )َها(، ساقط فْ )ؾ(.  6)
 [.123، ك48( ]البقرة:7)
 ﴾.َكات ُقكا َْٓكًها َٚ َتْجِزؼ َىْفٌس ( فْ )ط(: ﴿8)
ىهػا ٓجػب ( ىص الجػاربردؼ: ))كػػ9) ػك )اٚسػت(، كا  ( فػْ )سػت(، كأصػمً: )سػتً(، ٌك ّْ الّرّد؛ ٖىٍـ لك لـ ٓردكا ٖخمكا بالكمهة بسبب حذؼ الٛـ، كحركة العٓف؛ ٖف الحركة أف إىها ٌْ ٖجػل يػاء )َأَبِكّؼ(، ك)َأَخػِكّؼ(، ك)سػٍ

ك قابل لمتغٓٓرات.(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية  (.446)ص الىسبة هع أف الهحذكؼ ٚـ ٌك
 .(446ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 10)
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)ًُ ْهَزِة الَكْصلِ (1))َسْت ٍَ َْ ِب ًُ، َكُأِت ُه َٚ ُحِذَفْت 
(2) . 

  ً ل  [(3)ق و  ة  اآلف  ك  ر  ـْ َلْك َقاُلكا: )َأِبْ(، َك)َأِخْ( َلَكاُىكا َقْد َحَذُفكا : ]أل ف  الح  ٍُ َٚ َتَرػ َأى  َأ
 ،  ال ٛـَ

ْسَبِة.  َْجِل َياِء الىِّ ِٖ َْ
ٌِ ٌَِذِي الَحَرَكَة ِإى َها  َف    َكَحر ُككا الَعَْٓف؛ ِٖ

  ً ل  ٍل[(4)ق و  ص  ز ة  و  ٌ ه  ـ  ت ع و ض   ل  (. ؛: ]و   ْ : )َدِه ـْ ٍِ ؛ لَقْكِل ـْ َُٓرد  ، َكَل  َفَْٓىَبِغْ َأْف َِٓجُب الر دُّ

  ً ل  ٍؽ([(5)ق و  )ف ر  ذ ٍر(, و  ػ)ح  ـُ(. َك)الَحَذُر(، َك)الَفَرُؽ( ِفْ الَهاِضْ، يَ  : ]ك  ْعِىْ ات َحَد )الد 
ِف َفَكَذا  ِة؛ َفَكَذا ِفْ الَهَصاِدِر، َكَله ا َكاَف َهْصَدُرٌَُها ِبَتْحِريِؾ الَعْٓ ٍَ َفِة الُهَشب  َهْصَدُر َكالُهَضاِرِع، َكالصِّ

ـٍ(. ش.   )َد

] ج ل  ى ب الر  : ج  و  ً : ]ى ح  ل   ِهْف َباِب )َفِرَؽ(.  -َأْيًضا –ٌَُك  ق و 

                                                           

 ( فْ )ؾ(: )ستة(.1)
( فػْ )َسػٍت(، كَ 2) ٍّْ ٍِ (، َك)َسػَت (، ك)َأَخِكؼٍّ ُي َكػ)َأَبِكؼٍّ ـِ َكَجَب َردُّ  ٛ ٌَُك ُهعَتلُّ ال ( ِفػْ ( إْف كاَف الَهْحُذكُؼ َفاًء َك )ِكَشػِكؼٍّ

َْٖصػلِ  (، )ِشَيٍة(، كَقػاَؿ اٖخفػش: )كشػْ( َعَمػِ ا ـْ ُٓػَرد  َكػػ)ِعِدؼٍّ ُرٌَػا َلػ ًُ َصػِحيَحًة كاْلَهْحػُذكُؼ َغْٓ َُٚهػ ْف كاَىػت  ، َكاِ 
ًِ اْٖهػػَراِف، َىْحػػُك: )َغػػدِ  ٌَُها َُٓجػػكُز فيػػ ، كَهػػا ِسػػكا (، كَلػػْيَس ِبػػَردٍّ (. كَجػػاَء )ِعػػَدكؼ  ًٍ ( فػػْ )َسػػ ٍّْ ٍِ (، َك)َسػػ ٍّْ (، َك)ِزِىػػ ؼٍّ

 ،) (، ك)َبَىِكؼٍّ ٍّْ (، ك)ابِى (، ك)َغَدِكؼٍّ ُككُف َفَيقكُؿ: )َغػْدِكؼٍّ ًُ السُّ (، كَأبك اْلَحَسِف: ُيَسكُِّف َها َأْصُم ٍّْ (، ك)ِحَرِح ك)ِحِرؼٍّ
(. اىظر: الرضْ، شرح الشافية )ج  ْ  (. 1/1246(، كالفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج2/60ك)ِحْرِح

 ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َىْحَك: َجِىب الر ُجِل[.3)
ىهػػا ٓجػػب ( ىػػص الجػػ4) ػػك )اٚسػػت(، كا  ( فػػْ )سػػت(، كأصػػمً: )سػػتً(، ٌك ّْ الّرّد؛ ٖىٍـ لك لـ ٓردكا ٖخمكا بالكمهة بسبب حذؼ الٛـ، كحركة العٓف؛ ٖف الحركة أف إىها ٌْ ٖجػل يػاء اربردؼ: كػػػ)َأَبِكّؼ(، ك)َأَخػػِكّؼ(، ك)سػػٍ

ك قابل لمتغٓٓرات. فإف قمػَت: ٌػذا هىقػكٌض  (، هػع أّف  الىسبة هع أف الهحذكؼ ٚـ ٌك (، ك)َدَهػِكؼ   ْ بقػكلٍـ: )َدِهػ
ٌَْهػَزَة َكْصػٍل؟ قمػُت: إّف )دًهػا( فػْ -َدَهكٌ  –)دًها( هتحرؾ اٖكسط فْ اٖصل  ْض  ـْ ُتَعػك  ، كالهحذكؼ )ٚـ(، َكَل

اٖصل: )َفْعٌل( بسككف العٓف عىػد سػٓبكيً، كاٖخفػش. ىعػـ ٌػك عىػد الهبػرد )َفَعػٌل( بفػتح العػٓف؛ كاسػتدؿ  عميػً 
َْ َْٓدَهِ َدًها(، كها يقاؿ: )َفِرَؽ َيْفَرُؽ َفَرًقػا(، ك)َحػِذَر َيْحػَذُر َحػَذًرا(، كالصػفة هىػً: )َدـٌ(، كػػ)َحَذٍر(بق ، كلٍـ: )َدِه

ػػُْء عمػػِ كزٍف، فػػإذا اشػػتق هىػػً )ِفْعػػٌل( كػػاف هصػػدر ذلػػؾ الفعػػل  ػػذا ضػػعٌٓف؛ لجػػكاِز َأْف يكػػكَف الش  ك)َفػػَرٍؽ(، ٌك
َب الر ُجُل َْٓجَىػُب َجَىًبػا( إذا اشػتكِ جىبػً. كالفعػل هػأخكذ هػف )الَجْىػِب( بسػككف عمِ غٓر كزف ذلؾ، ىحك: )َجىِ 

رؼ، الصػػحاح )ج (، كابػػف اٖثٓػػر، الىٍايػػة فػػْ 6/2340الىػػكف، كالهصػػدر )فَعػػٌل( بفػػتح العػػٓف(. اىظػػر: الجػػٌك
 (، كالزبٓػػػػدؼ، تػػػػاج العػػػػركس1/403(، كركػػػػف الػػػػدٓف، شػػػػرح الشػػػػافية )ج3/438غريػػػػب الحػػػػدٓث كاٖثػػػػر )ج

 (.446(، كشآٌف، هجهكعة الشافية )ص38/64)ج
 .(447ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 5)



586 
 

ؿ   ت د  ً : ]و اس  ل  ًضا –ق و  ي ة   -أ ي  ـ  ف ي الت ث ى   ٍ ل  و  ([ ب/77/ؽ ب ق  ه ي اف  اِعرُ  )د   : َقاَؿ الش 

ػػػػػػػػرٍ  ج  م ػػػػػػػػى ح  ػػػػػػػػا ع  م ػػػػػػػػو  أ ى  ػػػػػػػػا(1)ف  ى   ذ ب ح 
 

ب ر  الي ق ػػػػػػيف    ي اف  ب ػػػػػػالخ  ه  ػػػػػػر أ الػػػػػػد  ج 
(2) 

 
  ً ل  ...الب ي ت[: (3)ق و  اب  ق  م ى األ ع  ى ا ع  ٌََذا الَبِْٓت ِكَىآََتافِ  ]ف م س  َْٖكَلِ: فْ   : ا

ىػػػػا م وه  ه ى ك  ػػػػاب  ت ػػػػد  ق  م ػػػػى األ ع  ػػػػى ا ع   ف م س 
 

ل ك ػػػػف    ه ا و  ط ػػػػر  الػػػػد  ى ا ي ق  اه  ػػػػد  م ػػػػى أ ق  ع 
(4) 

 
َٖف     ْدَباِر ِفْ الِقَتاِؿ؛  ِ٘ ـِ ا ٌَُك ِكَىاَيٌة َعْف َعَد ـُ ِإَذا  َك ِر. َكالد  ٍْ ـُ ِإَلِ الظ  ِعْىَد اْ٘دَباِر َيِصُل الَكْم

َْ الَهْمُزكـِ. َكالث اِىْ:  ، َكَأَراَد َىْف ِزـَ  ٛ ِر َيِصُل الَعِقَب؛ َفَىَفِ ال ٍْ ـِ الِذؼ َعَمِ الظ   َىَزَؿ ِهَف الَكْم
ا ه  ط ر  الد  ى ا ي ق  اه  م ى أ ق د   ع 

ٌَُك ِكَىاَيٌة َعِف ا٘ ًُ ِحَٓىِئٍذ َيِصُل الَكمْ َك َى  ؛ ِٖ ًِ ُخكِؿ ِفْ ُهْعَظِه ـِ إَلِ الِقَتاِؿ، َكالدُّ ـُ َغاِلًبا َعَمِ ْقَدا
ةِ  ٍَ ْدِر، َكَها َيُككُف ِفْ الُهَكاَج ـِ َٚ َعَمِ الَعِقِب؛(5)الَبْطِف َكالص  ًُ َيْقُطُر َعَمِ الَقَد ـُ الى اِزُؿ ِهْى َفَذَكَر  ، َكالد 

، ك  ِزـَ  ٛ . قاَؿ َأُبك الَبَقاءِ ال َأِراَد الَهْمُزكـَ
ًُ؛ : )الُكُمكـُ(: َجْهُع: )َكمْ (6) ى َها َجَهَع َْٖصِل، َكا  ٌَُك َهْصَدٌر ِفْ ا ـٍ(، َك

ًُ َجَعَل )الَكمْ  َى  ( اْسًها ِلمَهْكِضِع الَهْكُمكـِ ِٖ ٌَُك َىْفُس الَهْكِضِع الَهْجُركِح، َٚ ِفْعُل ـَ ـُ، َك َٖف  الِذؼ َيْقُطُر الد  ؛ 
                                                           

 ،( بضـ الجيـرٍ حْ البغدادؼ )عمِ جُ كفْ ركاية  ،لمشاطبْ هالؾ ابف ألفية شرحكفْ  ( فْ )ؾ(: )حجز(.1)
د الشافية )3/351جكسككف الحاء الهٍهمة، كذا ضبط الكمهة فْ الخزاىة ) (، كلذا فسري 113(، كشرح شكٌا

 ألفية اىظر: شرح بأىً الشق فِ اٖرض، كفْ سائر الهصادر )حجر( بحاء هٍهمة هفتكحة كجيـ هفتكحة.
 .(6/448ج) الشافية الهقاصد=  لمشاطبْ هالؾ ابف

(، 211،212( البٓػػػػت هػػػػف ]الػػػػكافر[، البٓػػػػت هختمػػػػف فػػػػْ ىسػػػػبتً كثٓػػػػًرا: لػػػػػ)الهثقب العبػػػػدؼ( فػػػػْ دٓكاىػػػػً )ص2)
(، كالعٓىػػْ، الهقاصػػد الىحكي ػػة فػػْ شػػرح 4/2153عمػػـك كدكاء كػػٛـ العػػرب هػػف الكمػػـك )جكالحهٓػػرؼ، شػػهس ال
د اٖلفيػػػػة )ج (، كالرضػػػػْ، شػػػػرح الشػػػػافية 1/20(، كلعمػػػػْ بػػػػف بػػػػداؿ فػػػػْ: أهػػػػالْ الزجػػػػاجْ )ج1/192شػػػػكٌا

(. كبػػٛ ىسػػبة عىػػد: اٖىبػػارؼ: أبػػك البركػػات، 1/267(، كالبغػػدادؼ: عبػػد القػػادر، خزاىػػة اٖدب )ج4/113)ج
، الهطمع عمِ ألفاظ الهقىع )ص1/357٘ىصاؼ )جا ّْ  (. 53(، كابف السراج، اٖصكؿ فْ الىحك، كالَبْعِم

(3.] ًِ ًُ َعَمِ َأْصِم  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َأْخَرَج
 . 52، ص( سبق تخريج4ً)
 .(448ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 5)
ابػف أبػْ السػرايا دمحم بػف عمػْ، أبػك البقػاء، هكفػق الػدٓف ٌك يعيش بػف عمػْ بػف يعػيش  (ٌػ643)تابف يعيش (6)

ككفاتػً فػْ  اٖسدؼ، الهعركؼ بابف يعيش كبابف الصاىع: هف كبار العمهاء بالعربية. هكصمْ اٖصل. هكلػدي
اىظر: القفطػْ، إىبػاي الػركاة عمػِ أىبػاي . صاحب شرح الهفصل الهشٍكر، كالشٍٓر. ٌػ،643حمب، تكفْ عاـ 

 (.8/206(، الزركمْ، اٖعٛـ، )ج7/46ابف خمكاف، كفيات اٖعياف )ج(، 4/45الىحاة )ج
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ـُ( َفُْٓرَكػ بِ  ا. َكالَفاِعُل َضِهُٓر )الُكُمكـ(، َكَأه ا )الد  ٍَ ْقُطُر( ُْٓرَكػ ِبَفْتِح الَياِء، َكَضهِّ َُ َفْتِح الَجاِرِح. َك)َؼ
 ًِ اِؿ. َكِفي اف  الد   ٍ ج  ا: و  ٌ ه  د  . َك)َيْقُطُر(  :أ ح  ًِ ( َهْفُعكٌؿ ِب ـَ ـِ. َك)الد  َِٖلَف َىَشَأْت َعْف ِإْشَباِع َفْتَحِة الِهي َأف  ا

 . ٌََذا ُهَتَعدٍّ ٌَُك َهْفُعكٌؿ. َكَقاَؿ و الث اى يَعَمِ  : )َدَهَياِف(، َك ـْ ٍِ ا َياٌء؛ ِلَقْكِل ٍَ ـُ الَكِمَهِة، َكَأْصُم َٚ َِٖلَف  : َأف  ا
 َٖ : ا ـْ ٍُ َك َبْعُض ٍُ ّـِ الَياِء؛ َف ًُ َعَمِ الت ْهِِٓٓز. َكُيْرَكػ: )ُيْقِطُر( ِبَكْسِر الط اِء، َكَض ـُ َزاِئَدٌة. َكَىْصُب  ٛ ِلُف َكال

ْعِر. َكيُ  ًُ َجْهٌع. َكَقْصُرُي ِلَضُركَرِة الشِّ اِؿ َعَمِ َأى  َهاِء( ِبَكْسِر الد  ْهَزِة. َكُيْرَكػ: )الدِّ ٍَ ِبالَفاِء، ْرَكػ: ُهَتَعدٍّ ِبال
َهاُء( َعَمِ َها َذَكْرَىا.  َهاُء(. َك)الدِّ ًُ )الدِّ ّـِ الَياِء، َكَفاِعُم  َكَض

]  ً م  م ى أ ص  ً  ع  ج  ر  ً : ]أ خ  ل  ا؛ َفُقِمَبْت َأِلًفا. ؛ ق و  ٍَ ٌَُك الِذؼ َتَحر َكِت الَياُء، َكاْىَفَتَح َها َقْبَم  َأْؼ: 
رّ ؾ  الع   اف  ه ت ح  ل و  ك  ً : ]و  ل  [ق و  م ى ذ ل ؾ  ه ع  ع  ا( ال  ي ج  ػ)ع ص  ؛ َأْؼ: ِقَياًسا ُهط ِرًدا؛ َفَقْد َجاَء ي ف  ك 

) ًٚ ( َعَمِ َأف  )َأْفَعا  ْ ـِ، كػ)ِحْهٍل((1)ِفْ َجْهِع )َعَصا(: )ِعِص  ٛ ، (2)ُهط ِرٌد ِفْ َجْهِع َها َيُككُف َصِحيَح ال
ـُ ِفيًِ  َٛ  . (3)َكَلْيَس ِهه ا الَك

  ً ل  ف ت  ف اؤ ي [ :(4)ق و  ذ  ٌََذا ِقَياٌس ُهْسَتِهٌر، َىْحَك: )ِعَدٌة(، ]ح  ِٓف، َك ًُ  َكُىِقَمْت َكْسَرُة الَكاِك ِإَلِ الشِّ َأْصُم
 .                                         (5))ِكْعَدٌة(

] يء  ي ج  ً : ] ل ه ا س  ل  اِرحُ  ق و  ِؿ: َأف  الَفاِء ِإَذا َكاَىْت َكاًكا ُتْحَذُؼ ِهْف َىْحِك: فِ  َذَكَر الش  َٛ ْع ِ٘ ْ ا
ـُ الَكْسَرَة َعَمِ الَكاِك َهَع َكْكفِ  ٍِ ا: )ِكْعَدٌة(؛ ْٚسِتْثَقاِل ٍَ ًّٛ (6))الِعَدِة(، َكَأْصُم  . (7)الِفْعَل ُهْعَت

                                                           

(1.) ًٚ  ( فْ )ؾ(: )فعا
 ( فْ )ط(: )َجَهٍل(.2)
ػػك: جهػػع ٚسػػـ ثٛثػػْ ٚ يسػػتحق )أفعػػل(، إّهػػا ّٖىػػً عمػػِ: )َفْعػػٍل(، بفػػتح أكلػػً 3) ( هػػف أبىيػػة القمػػة: )أفعػػاؿ(، ٌك

لكاك، ىحػك: )سػػٓف(، ك)أسػػياؼ(، ك)ثػكب(، ك)أثػػكاب(. أك ّٖىػػً كسػككف ثاىيػػً، كلكّىػً ُهْعتَػػلُّ العػػٓف باليػاء أك بػػا
عمػػِ غٓػػر )َفْعػػٍل(. بفػػتح الفػػاء، كسػػككف العػػٓف، فيشػػهل ثهاىيػػة أكزاف: ثٛثػػة: هػػَع فػػتح الفػػاء، ىحػػك: )َجَهػػٍل(، 

ّـِ الَفػػاءِ  ا، ىحػػك: )ِحْهػػٍل(، ك)ِعَىػػٍب(، كِ)إِبػػٍل(، كاثىػػاف: هػػِع َضػػ ، ىحػػَك: ك)َىِهػػٍر(، ك)َعُضػػٍد(، كثٛثػػة: هػػع كسػػٌر
)ُقْفٍل(، ك)ُعُىٍق(. فىقكؿ فْ جهعٍا: )أجهاؿ(، ك)أىهار(، ك)أعضاد(، ك)أحهاؿ(، ك)أعىاب(، ك)آباؿ(، بإبداؿ 

 (. 2/524الٍهزة الثاىية ألًفا، ك)أقفاؿ(، ك)أعىاؽ(. الكقاد، شرح التصريح عمِ التكضيح فْ الىحك )ج
 ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]ِلَها َسَِٓجُْء[.4)
كتحػذؼ الػكاك ]هػف ىحػػِك: )الِعػَدة(، ك)الِهَقػة(، اعمػػـ أىػً إذا ُقِصػَد ِبَىػػاُء )ِفْعمػة( هػف الفعػػل الهعتػل الفػاء بػػالكاك،  (5)

ٌَا؛ ُحػػِذَفِت الػػكاُك هىٍػػا، ىحػػَك: )ِعػػَدٌة(، ك)ِهَقػػٌة(. أصػػمٍها: )ِكْعػػَدٌة(، َك)ِكْهَقػػٌة(، ُىِقَمػػْت َحَرَكػػُة الػػَكاِك ِإَلػػِ َهػػا َبْعػػدَ 
ػػٌة( َقمٓػػٌل َىػػاِدٌر َٚ ُيقػػاُس َفُحػػِذَفْت لِ  ٍَ ثبػػات الػػكاك فػػْ )ِفْعَمػػٍة( ِهػػَف الهعتػػل الفػػاء بػػالكاك قمٓػػٌل، َىْحػػَك: )ِكْج مت ْخِفٓػػِف. كا 

 (.2/741عميً. ركف الدٓف، شرح الشافية )ج
(6.) ًِ  ( فْ )ط(: )َكْكِى
 ( حاشية: )ِكْعَدٌة( السابقة.7)
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  ً ل  ذ وؼ  (1)ق و  د  اله ح  ا  ذ ا ر  : ]و 
اِاْخَتمَف  [(2) خ  ي  ٌَا  (3)ف  الش  ْسَبِة َأْك َردِّ ِفْ ِإْقَراِر َحَرَكِة الَعِْٓف ِفْ الىِّ
 ًِ ُككُف؛ فسػِػٓػػَبػػَكيػْػ ٌَُك السُّ ا، َك ٍَ (: ِبَكْسِر الَكاِك، َكَفْتِح الشِّ  (4)ِإَلِ َأْصِم َف  ُيِقرُّ الَحَرَكَة؛ َفَيُقكُؿ: )ِكَشِكؼ  ِٓف؛ ِٖ

؛ إِ  ًِ َكًة، َكَقِد اْحَتْجَىا ِإَلِ َردِّ الَحْرِؼ َفَرَدْدَىاُي، َكَتَرْكَىاُي َعَمِ َحاِل َٓف َقْبَل الر دِّ ُهَتَحرِّ ـْ َْٓخُرْج الشِّ ُركَرُة َل ِذ الض 
ِب َفَقْط. َكَأُبك الَحَسفِ  ٌِ َْ )ِكْشَية( ِبُسُككِف  (5)ِإَلِ َأْكَثَر ِهْف َردِّ الَحْرِؼ الذ ا ا، َكٌِ ٍَ َُٓردُّ الَكِمَهَة ِإَلِ َأْصِم

ًُ َفِإَذا َرجَ  ًِ َكَها َعَرْفَت ا ِإَلْي ٍَ ٌَُك َحْذُؼ الَكاِك، َكَىْقُل َكْسَرِت ِٓف، َكالِذؼ َأْكَجَب َكْسَرٌَا ِإى َها  َعِت الَكاُك الشِّ
( ِبَكْسِر الَكاِك، كَ الذ   ٌْ َْٖصُل؛ َفَتُقكُؿ: )ِكْش ًُ ا َى  ًُ؛ ِٖ ِٓف؛ َفَكَجَب ُسُككُى َبُة َزاَؿ الُهكِجُب َلَتْحِريِؾ الشِّ ٌِ ُسُككِف ا

ٓفِ   . (6)الشِّ
  ً ل  [(7)ق و  يف  ب  ف ت ح  الشّ  ج  ٌَُب سػِػٓػػَبػػَكيػْػً : ]و  َْٖخَفػػُش  (8) ٌََذا َهْذ ًِ ا كِر. َكَرَجَع ِإَلْي ٍُ َكالُجْه

ِفْ   (9) 
َْٖكَسِط، َكَحَكاُي َسَهاًعا َعِف الَعَرِب.   ا

اكًىا[ ق ي  س  ً  ل و  أ ب  ً : ]أل  ى  ل  ًٌ  ق و  ـْ َيْحَتْج ِإَلِ َتْغِِٓٓر الِبَىاِء  ِبَأف   -َأْيًضا –َكْج َكٌة، َكَل َٓف َتَحرِّ الشِّ
ًِ َهَف الَحَرَكِة، َكَأه   َْ الَباِقْ َعَمِ َحاِل ى َها اْحِتَٓج ِإَلِ َحْرٍؼ آَخَر؛ َفَرَدْدَىاُي، َفَبِق ُككِف، َكاِ  ا ُخُصكُص ِبالسُّ

َى َؾ َله ا َرَدْدَت أِلًفا َصاَر )الكِ  ِٗ ( ِبَكْسَرَتِْٓف َكػ)ِإِبٍل(، َفُقِمَبِت الث اِىَيُة َفْتَحًة َكَها َتْفَعُل َفْ َىْحِك: الَفْتِح َف ّْ ِش
َِٖلُف َكاًكا ـ  ا  . (10))ِإِبٍل(؛ َفاْىَقَمَبِت الَياُء َأِلًفا، ُث

                                                           

ِٓف[.( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكَجَب َفْتُح ا1)  لشِّ
 .(449ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
 ( قصد بالشٓخٓف: )سٓبكيً(، ك)اٖخفش اٖكسط(.3)
 (.370-3/369( اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج4)
 (.1/113( اٖخفش، هعاىِ القرآف )ج5)
َة اجتهاِع َثِٛث يَ -بفتح الشٓف -( فْ الىسبة إلِ: )ِكَشِكّؼ( 6) اَءاٍت. ٌذا هذٌب سػٓبكيً، ، كقمب الياء كاًكا؛ كرٌا

ْبَقػػػاِء الَيػػػاِء عمػػػِ  ( ِبػػػَردِّ الػػػكاِك، َكاِ  ّْ د. كقػػػاؿ اٖخفػػػُش: يقػػػاؿ فػػػْ الىسػػػبة إلٍٓػػػا: )ِكْشػػػِٓ كتابعػػػً أبػػػك العبػػػاس الهبػػػر 
)  ْ ا َفَصػاَرْت: )ِكْشػَية(، كالىسػبة إلػِ )ِكْشػَية(: )ِكْشػِٓ ٍَ ًُ لّها َرَجَعِت الكمهػُة إلػِ أصػِم ًُ أّى ٍُ ؛ فكػذلؾ اٖصِل، َكَكْج

ـَ  ِيُة(: كػل لػكف ُٓخػاِلُف ُهْعَظػ ًُ أثبت الكاك هع كجكد الُهكِجِب لحذفٍا فْ )ِشَية(. ك)الشِّ ك ضعٓف؛ ٖى  ٌٍىا. ٌك
، 157-3/156(، كالهبػػػػرد، الهقتضػػػػب )ج370-3/369َلػػػػْكِف الفػػػػرس كغٓػػػػري. اىظػػػػر: سػػػػٓبكيً، الكتػػػػاب )ج

رؼ)ت169ك  (.1/400الدٓف، شرح الشافية )ج، كركف 6/2524ٌػ(، الصحاح، )كشْ(،393(، كالجٌك
ِٓف(. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص7) ذا ُرد  الهحذكُؼ َكَجَب َفْتُح الشِّ  (. 449( ىص الجاربردؼ: )كا 
 (.370-3/369( اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج8)
 (.1/113( اٖخفش، هعاىِ القرآف )ج9)
ِٓف[.10) ًُ السابق: ]َكَجَب َفْتُح الشِّ  ( اىظر: َقْكُل
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ػػش   ف  از  األ خ  ً : ]و أ ج  ل  ًُ ُِٓجُٓز  [ق و  ُرُي َأى  ٌِ ِرِي، َبِل الَهْىُقكُؿ َعِف  -َأْيًضا –َظا ـْ َأَرُي ِلَغْٓ الَفْتَح، َكَل
َْٖخَفػػشِ  ُككِف. ا ( ِبالسُّ  ْ ًُ َيُقكُؿ: )ِكْشِٓ  : َأى 

  ً ل  ؽ  ب ي ف  الو  (1)ق و  ر  (: ]و الف  ي ي  ح  ـْ ََٓتَحق ْق ُهكِجُب َحْذؼِ  [(2)او  ف ي )و  ( الكاك َفِحَٓىِئٍذ َل  ْ  ،ِفْ )َكْحِٓ
َْ ساكًىا لـز بقاء الكاك هع هكجب الحذؼ، ك )كشْ(؛ ٖىً لك ُأْبِق ٌَُك َغُْٓر َجاِئٍز.  بخٛؼ ها ىحف فيً، ٌك  َك

ت ح   ً : ]أ و  ت ف  ل  يؾ  ه ف  غ   (3)ق و  ر  ٍب[ف ي ك وف  الت ح  ر  ه وج  َف  )ِعَدة( ِعْىَد َردِّ الَهْحُذكِؼ  ؛ي  َأْؼ: ِٖ
ٌُكَ  ، َك ًِ َْٓرِجُع إلِ َأْصِم
َٛ /ؽ )ِكْعَدٌة( ِبُسُككِف الَعْٓفِ (4)  أ/ َيُككُف ِلمت ْحِريِؾ ُهكِجٌب.  78َف

[َكِفْ  ت ح  ت ر از  ع ف  الف  ـ  اح  ر  الال  ذ وؼ  غ ي  : ]ه ع  أ ف  اله ح   ً ل  َعَمِ َها َسَيْأِتْ  (5))َغٍد( ِفْ ق و 
ٌَِب سػِػٓػػَبػػَكيػْػً  . (6)ِهْف َهْذ

  ً ل  ٍب[(7)ق و  ر  ه وج  ي  َف  : ]ه ف  غ  َف  الَعْٓ ِف َكَها ِفْ )َىِهر(؛ ِٖ ِف َهَع الَياَءْٓ ٌَُك اْجِتَهاُع الَكْسَرَتْٓ َك
(. ِحَٓىِئٍذ سَ  ٍّْ  اِكٌف ِفْ )ِكْشِٓ

ًة[ يح  ح  ـ  ص  ً : ]الث اى ي أ ف  ت ك وف  الال  ل  ـِ َردِّ الَهْحُذكِؼ ِفيَها ُذِكَر  ق و  ِف َهَحلُّ َعَد َكالَهْحُذكُؼ الَعْٓ
َت ِبػ)ُرَب( ْٓ ـْ َيُكْف ُهَضاَعًفا، َفَمْك َسه  ِإَذا َل
ـ  َىَسْبَت َرَدْدَت  (8) ( ُث ( ُهَخف ًفا ِهْف )ُرب   ْ الَهْحُذكَؼ َفُقْمَت: )ُربِّ

                                                           

ِٓف[. شآٌف، هجهكعة الشافية.1)  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكَجَب َفْتُح الشِّ
ػػػُر َجػػػاِئزٍ ) جػػػاء فػػػْ )ؾ(:( 2) ٌُػػػَك َغْٓ ـْ ََٓتَحق ػػػْق ُهكِجػػػُب الَحػػػْذِؼ، َك ، شػػػآٌف: اىظػػػر ( سػػػاقط هىػػػً جػػػزء هػػػف الػػػىص.َفِحَٓىِئػػػٍذ َلػػػ

 .(450ص) هجهكعة الشافية
 ( فْ )ؾ(: )يفتح(.3)
(.( فْ )ط(: 4) َْ

ٌِ ( 
(، َك)زِ 5) ـْ ُٓػَرد  َكػػ)ِعِدؼٍّ ُرٌَػا َلػ ًُ َصػِحيَحًة كاْلَهْحػُذكُؼ َغْٓ َُٚه ْف كاَىت  َْٖصِل، َكاِ  (، ( َقاَؿ اٖخفش: )كشْ( َعَمِ ا ٍّْ ِىػ

ًِ اْٖهػَراِف، َىْحػُك: )َغػدِ  ٌَُها َُٓجػكُز فيػ ، كَها ِسػكا (، كَلْيَس ِبَردٍّ (، كَجاَء: )ِعَدكؼ  ًٍ ( فْ: )َس ٍّْ ٍِ (، َك)َس (، ك)َغػَدِكؼٍّ ؼٍّ
 ،) ُككُف َفَيقػكُؿ: )َغػْدِكؼٍّ ًُ السُّ (، كَأبك اْلَحَسِف ُيَسكُِّف َها َأْصُم ٍّْ (، ك)ِحَرِح (، ك)ِحِرؼٍّ (، ك)َبَىِكؼٍّ ٍّْ (، ك)ابِى  ْ ك)ِحْرِحػ

(، َكَقػػػاَؿ ُٓػػػكُىُس: : )ِكَمػػػِكؼ  ًِ ، َكَعَمْيػػػ ًِ :  ك)ُأْخػػػٌت(، ك)ِبْىػػػٌت(، كػػػػ)أخ( )ابػػػف( ِعْىػػػَد ِسػػػَٓبَكْي ًِ (، َكَعَمْيػػػ  ْ (، َك)ِبْىِتػػػ  ْ )ُأْخِتػػػ
(. الرضْ، شرح الشافية )ج (، َك)ِكْمَتاِكؼ  (، َك)ِكْمَتكؼ   ْ  (.2/60)ِكْمِت

 (.3/358( اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج6)
ـُ َصِحيَحًة[.7)  ٛ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]الث اِىْ َأْف َتُككَف ال
ػػا، ككٌٛهػػا هػػع التشػػدٓد كالتخفٓػػف. ( كقػػاؿ صػػاحب الهغىػػِ: "كفػػِ )ُربَ 8) ٍَ ُـّ الػػر اِء، َكَفْتُح ( سػػَت عْشػػَرَة ُلَغػػًة: َضػػ

كاٖكجػػً اٖربعػػة هػػع تػػاء التأىٓػػث سػػاكىة أك هحركػػة كهػػع التجػػرد هىٍػػا: فٍػػذي اثىتػػا عشػػرة. كالضػػـ كالفػػتح هػػع 
ّـِ الحػػػػرفٓف هػػػػع التشػػػػدٓد كهػػػػع التخفٓػػػػف". اىظػػػػر: ابػػػػف ٌشػػػػاـ، هغىػػػػْ المبٓػػػػب (، 184)ص إسػػػػكاف البػػػػاء كَضػػػػ

 (.1/224كالرضْ، شرح الشافية )ج
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ًِ سػِػٓػػَبػػَكيػْػً . َقاَؿ َأُبك َحَٓػّػافَ (1) ِبالت ْضِعِٓف. َىص  َعَمْي ًِ َؼ ِفي َٛ َسِب ِإَلِ )ُرَب( الَخِفيَفِة : َكِهْثُل الى  ، َكَٚ ِخ
ـْ َقْكـٌ ِهْف )َعْبِد الَقْيِس(  ٌُ ـْ ِإَلِ )ُقَرٍة( َخِفيَفِة الر اِء، َك ٍُ (؛ ِىْسَبُت ـْ َيُقكُلكا: )ُقَرِكؼ  ، ُقِرَغ ِبَتْشِدِٓد الر اِء، َكَل

َيَة ِثَقِل الت ْض  ٌِ  ِعِٓف. َكَرا

  ً ل  ذ وؼ  (2)ق و  اء  اله ح  ا ل مف  دي : ]ر 
ٌََذا ِهْف َقِبِٓل الَقْمِب  [(3) ـَ َٚ َُٓجكُز َأْف َيُككَف  َكِلَقاِئٍل َأْف َيُقكَؿ: ِل

ـِ؛ ِلَْٓجَعَل الَهْحُذكَؼ ِفْ َهَحلِّ الت غِ   ٛ ، ِبَأْف َُٓرد  الَفاُء الَهْحُذكُؼ، َكَقَمُبكا إَلِ ال ِّْ ِِٓٓر؟ ُقْمَىا: الَهَكاِى
َْٖكَثِر َأْكَلِ.  ، َكالَحْهُل َعَمِ ا ِّْ ـْ َأْكَثُر ِهَف الَقْمِب الَهَكاِى ٍِ ِه َٛ  الت ْعِكيُض ِفْ َك

] ذ وؼ  ض  ع ف  اله ح  ال ع و  ً : ]ب ل  ك  ل  ِل(ِفْ )َشْرِح الهُ  َقاَؿ الُهَصىِّفُ  ق و  ِّْ (4) َفص  َْٗىَدُلِس ـْ  : ل ٍُ َكَأى 
ـُ  ٍِ ْٓ َأْك َزاُدكا ِفْ  الر دُّ ِفْ َهْكِضِع الَحْذِؼ ِإْذ َلْيَس َهْكِضَع الت ْغِِٓٓر َقَمُبكا ِإَلِ َهْكِضِع الت ْغِٓٓرِ َله ا َتَعذ َر َعَم
 َهْكِضِع الت ْغِِٓٓر. 

  ً ل  يء  (5)ق و  ي ج  هو( ل ه ا س   َ ً : )س  م   ِفْ َباِب اْٚبِتَداِء؛ َحُْٓث َقاَؿ: الر اِبُع: )ِاْسـٌ(، [(6): ]و أ ص 

هك( َُ ًُ: )ِس  . (7)َكَأْصُم

                                                           

 (.3/359( اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج1)
 (.451( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َبْل َكاْلِعَكِض َعِف الَهْحُذكِؼ[. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص2)
 .(451ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 3)
 (.2/1146(،، كركف الدٓف، شرح الشافية )ج1/577هفصل )ج( اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح ال4) 
(، َك)ُهػْذ(، ...[. اىظػر: شػآٌف، هجهكعػة 5) ًٍ َٚ ِفػْ )َسػ ـْ َْٓثُبػْت َحػْذُؼ الَعػِْٓف ِإ ( ساقط فػْ )ؾ(، إلػِ َقْكلػً: ]إْذ َلػ

 (.453الشافية )ص
 .(452ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 6)
ـٍ(: )ِسػْهٌك(، أك 7) ا؛ كػػ)ِحْبٍر(، ك)ُقْفػٍل( بػدلٓل قػكلٍـ: ( أصل: )اْس ٍَ )ُسػْهٌك( بسػككف الهػيـ، ككسػر السػٓف، أك ضػهِّ

ـٌ( هف غٓر ٌهزة كصل، كقكلً:  َُ  )ِس
 باسـ الذؼ فْ كل سكرة ِسُهً ... قد كردت عمِ طريق َتْعَمُهً

ْ  هف الحذؼ كالزيادة، فٓجب أّٚ يككَف فْ الفرع عمِ ٌذٓف  ـٍ( تغٌٓٓر قياس القكلٓف. كركػ غٓػر كليس فْ )اْس
ػك هشػتق هػف )َسػها(؛ ٖىػً )يسػهك( بهسػهاي كيْشػٍُري، كلػٚك )اٚسػـ(  -بضػـ ٌهػزة الكصػل  -سٓبكيً )ُاْسـٌ(  ٌك

ًٛ. كقاؿ الككفٓكف: أصمً )كْسـٌ(؛ لككف )اٚسـ( كالعٛهة عمػِ الهسػهِ، فحػذؼ الفػاء كبقػِ العػٓف  لكاف خاه
(، كالرضػػْ، شػػرح الشػػػافية 1/15اؼ فػػْ هسػػائل الخػػٛؼ )جسػػاكًىا. اىظػػر: اٖىبػػارؼ: أبػػك البركػػات، ا٘ىصػػػ

 (.2/973، كركف الدٓف، شرح الشافية )ج2/258)ص
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ـ   ل  ً : ]و  ل  ق و 
(1) ) )ه ذ  (, و  ًٍ ذ ؼ  الع ي ف  إ ال  ف ي )س  ي ث ب ت  ح 

)ث ب ة((2) ـَ  [(3), و  ْف َسِم ٌََذا الَحْصُر كاِ 
ػػػػَشػ ٌِ ًِ اْبُف  َر ِب َٚ ُيْهِكُف الت ْصِكيُر ِبَىْحِك: )ََٓرػ( َعَمًها، َكَقْد َصك   ًُ َى  ، َكَقاَؿ: َفَىُقكُؿ: (4) ػػػاـٍ َٚ ُيِفُٓد؛ ِٖ

)ََٓرػ( ِبَفْتَحَتِْٓف، َكَكْسَرٍة َعَمِ َقْكِؿ سػِػٓػػَبػػَكيػْػً
دِّ  (5)  ًُ َيِصُٓر )ََٓرَأؼ( (6)ِفْ ِإْبَقاِء الَحَرَكِة َبْعَد الر  َى  ، َكَذِلَؾ؛ ِٖ

( َكَها تَ  (، َك)َْٓرَأْكؼ   ْ َِٖلِف. َكِقَياُس َقْكِؿ َأِبْ الَحَسِف: )َْٓرِئ ُقكُؿ: ِبَكْزِف )َجَهَزػ(؛ َفَِٓجُب ِحَٓىِئٍذ َحْذُؼ ا
(. اىتٍِ.  ِكؼ  ٍَ ِ(، ك)َهْم ٍَ  )َهْم

] ؿ  م ى ق و  )ث ب ة( ع  ً : ]و  ل  ٌَُك اْبُف ِإَيازِىْسَبِة ا ق و   ؛ َفَقاَؿ ِفْ َقْكِؿ َأِبْ(7)لَفاِضِل الَهْذُككِر، َك
ِ. ب/ َذِلَؾ )َىْحِكيًّا( َكِشبْ 78َقاَؿ: َكَٚ َْٓذُكُركَف َهَع /ؽ ِإْسَحاؽَ  ٍَ ًُ، َكَكاَف َذِلَؾ ِلُعُركِض الَحْذِؼ. ِاْىَت ٍَ

ًفا، َكَىْحِكيِ   . (8)َكِهْثُل: )ىحكػ(: )ُرَب( ُهَخف 

                                                           

 ( فْ )ط(: )إْذ لـ(.1)
( ]ستً[ اْٚسُت: الَعُجػُز، كقػد ُٓػراد بػً حمقػة الػدبر. كأصػمٍا: )سػتً( عمػِ )َفَعػٍل( بالتحريػؾ، ٓػدؿُّ عمػِ ذلػؾ أف 2)

 –َهػػػاؿ(. ٚك ٓجػػػكز أف يكػػػكف هثػػػل: )ِجػػػْذٍع(، ك)ُقْفػػػٍل( المػػػذٓف ٓجهعػػػاف جهعػػػً: )أسػػػتاي(، هثػػػل: )َجَهػػػل(، ك)َأجْ 
عمِ: )أفعاؿ(؛ ٖىؾ إذا رددت الٍاء التْ ٌػْ ٚـ الفعػل، كحػذفت العػٓف، قمػَت: )َسػً( بػالفتح أصػل:  -أيًضا

كلػؾ فػْ: )ُهْذ(: )ُهْىُذ(؛ َفُخفَِّفْت عىٍا. كفْ الىسب إلِ الهحذكؼ العٓف إف كاىػت ٚهػً صػحيحة لػـ ٓجبػر، كق
(، ك)ُهْذ(  ًٍ ـٌ أّىٍػا هحذكفػٌة -ُهَسػهًِّ بٍهػا -)َس (. قػاؿ الهبػرد: فأّهػا )ُهػْذ( فػدّؿ عمػِ أّىٍػا اْسػ (، ك)ُهػِذؼ   ْ ٍِ : )َسػ

ِهْف )ُهْىُذ( التْ ٌػْ اسػـ، ّٖف الحػذؼ ٚ يكػكف فػْ الحػركؼ، إّىهػا يكػكف فػْ اٖسػهاء كاٖفعػاؿ، ىحػك: )َٓػٌد(، 
رؼ، الصػحاح )ج3/31قتضػب، الهبػرد )جك)َدـٌ(، كها أشػبًٍ. اىظػر: اله (، كركػف الػدٓف، 6/2233(، كالجػٌك

 (.3/1464(، الهرادؼ، تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج1/333شرح الشافية )ج
بػػة هػػف كسػػطً؛ ٖف 3) ( )الُثَبػػُة(: كسػػط الحػػكض الػػذؼ َٓثػػكب إليػػً الهػػاء، كالٍػػاء ٌػػا ٌىػػا عػػكض هػػف الػػكاك الذٌا

بػة هػف عػٓف الفعػل.  أصمً: )ثكب(، كهػا قػالكا: )أقػاـ إقاهػة(، كأصػمً: )إقكاًهػا(، فعكضػكا الٍػاء هػف الػكاك الذٌا
رؼ، الصػػػحاح  (. الجػػػٌك ُّْ (، كالجهػػػع: )ُثبػػػاٍت(، ك)ُثبػػػكَف(، ك)ِثبػػػكَف(، ك)أثػػػاب ٌْ كالُثَبػػػُة: الجهاعػػػُة: كأصػػػمٍا: )ُثَبػػػ

 (.6/2291)ج
 (.214( ابف ٌشاـ، شرح قطر الىدػ كبل الصدػ )ص4)
 (.3/88(، كالفارسْ، التعميقة عمِ كتاب سٓبكيً )ج3/457سٓبكيً، كتاب )ج( 5)
ْ الٍهزة.6) (، بعد رد العٓف الهحذكفة، ٌك  ْ  ( )َْٓرِئ
ٌػ( اْلُحَسْٓف بف أيػاز، العٛهػة جهػاؿ الػدٓف شػٓخ العربيػة. كلػْ تػدريس الهستىصػرية 681( اْبف إياز الى ْحِكّؼ)ت7)

كلػً هصػىفات هىٍػا: )كتػاب الهطارحػة(، ك)ا٘سػعاؼ ِفػْ اْلخػٛؼ(. اىظػر:  ببغداد، ككاف هف أعياف العمهػاء،
(، ابػػػػػػف تغػػػػػػرؼ بػػػػػػردؼ، الهىٍػػػػػػل الصػػػػػػافْ كالهسػػػػػػتكفِ بعػػػػػػد الػػػػػػكافْ 9/259الصػػػػػػفدؼ، الػػػػػػكافْ بالكفيػػػػػػات )ج

 (.1/532(، كالسٓكطْ، بغية الكعاة )ج5/150)ج
 .(453ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 8)
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  ً ل  [(1)ق و  ب  ل  ف ي الو اج  اخ  ـ  د  ر  الال  ـِ أَخِر  ؛: ]غ ي  ِف َداِخٌل ِفْ الَكاِجِب، َكالِقْس َأْؼ: َأَحِد الِقْسَهْٓ
اخِ  ٚ  الَفاَء َكَها َعَرْفَت، ِفْ الُهْهَتِىِع، َكالد  ًِ ِإ ـِ، َكَٚ َيُككُف الَهْحُذكُؼ ِفي  ٛ ٌَُك ُهْعَتلُّ ال ُل ِفْ الَكاِجِب 

ًىا. ـِ َسكاٌء َكاَف َفاء َأْك َعْٓ  ٛ ـِ، َكالَهْحُذكُؼ َغُْٓر ال  ٛ ٌَُك َصِحيُح ال اِخُل ِفْ الُهْهَتِىِع   َكالد 

) و  ل  )غ د  ً : ]واأل ص  ل  ق و 
اِعرِ ، كَ [(2) ُدُي: َقْكُؿ الش  ٌِ  : َشا

ٌ م   ي ار  و أ  الػػػػػدّ  ػػػػػاس  إ ال  ك  ػػػػػا الى  ه  ػػػػػاو   ٍ 
 

وًا ب ال    ػػػػػد  ػػػػػا وغ  م ٌو ـ  ح  ػػػػػو  ػػػػػا ي   ٍ  (3)ق ػػػػػع  ب 
 

]) ر ح  ل  )ح  ً : ]واأل ص  ل  : )َأْحَراٌح(ق و  ًِ ـْ ِفْ َتْصِغِٓرِي )ُحَرْيٌح(، َكِفْ َجْهِع ٍِ ؛ َأْؼ: ِلَقْكِل
(4) . 

] ذ وؼ  ت  اله ح  د  د  ئ ت  ر  ً : ]ف إ ف  ش  ل  َها ِهه ا ق و  ؛ َأْؼ: ِفْ الى َسِب ِإَلِ )َغٍد(، ك)ِحٍر(، َكَىْحِكٌِ
ًُ، كَ  ُه َٚ ـِ. ذِ ُحِذَفْت   ٛ ًِ َردُّ ال ا َفَِٓجُب ِفْ الى َسِب ِإَلْي ٍَ ػػػٓػػلِ رُ كْ ٌَُك َصِحيُح الَعِْٓف، َأه ا ُهْعَتمُّ ٍِ ، ُي ِفْ  الػػت ْسػػػ

ًُ، َفَكِلَْٓت َتاُء (5) َكالَكاِفَيةِ  ُه َٚ ٌٌَة( َكػ)َصْحَفٍة(، َفُحِذَفْت  َْٖصُل )َشْك َها، َكَذِلَؾ َىْحَك: )َشاٍة(، َكا ِرٌِ ، َكَغْٓ
ـْ ِفْ الَجْهِع  ٍُ ٌَاٌء: َقْكُل )ِشَياٌي(، َكَدِلُٓل ُسُككِف الت ْأِىِٓث الَكاَك، َفُفِتَحْت َفاْىَقَمَبْت َأِلًفا. َكَدِلُٓل َأف  الَهْحُذكَؼ 

ٌَبُ  ( ِبَردِّ الَهْحُذكِؼ. َكَهْذ  ْ ٌِ ـْ ِهْف )فعمة(؛ َفَتُقكُؿ ِفْ الى َسِب: )شا ٍِ ِه َٛ  الَكاِك َأف  )فعمة( َأْكَثُر ِفْ َك
َِٖلفَ  (6)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً َٚ ُيْعَتدُّ ِبَها ُعِرَض َكَها (7)َأى َؾ ُتْبِقْ ا  ًُ َى  ـِ؛ ِٖ  ٛ َْجِل َردِّ ال ، َكَٚ َتْأِتْ ِبَكاك هكضعٍا ِٖ

ـِ. َكال  ٛ ًِ الَحْرُؼ َقْبَل َردِّ ال ( ِبالت ْحِريِؾ؛ َىَظًرا ِإَلِ َها َكاَف َعَمْي َهْىُقكُؿ َعِف َأى َؾ َتُقكُؿ ِفْ )ٍَٓد(: )ََٓدِكؼ 

                                                           

َْٖصُل )َغْدٌك([.( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقكْ 1)  لً: ]كا
 (.453( ىص الجاربردؼ: ]كػ)َغٍد(، اٖصل: )َغْدٌك([. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص2)
ػػػػػػك لمبٓػػػػػػد فػػػػػػْ دٓكاىػػػػػػً )ص3) (، 4/3(، كالفػػػػػػارابْ، هعجػػػػػػـ دٓػػػػػػكاف اٖدب )ج169( البٓػػػػػػت هػػػػػػف ]الطكيػػػػػػل[، ٌك

، الىٍايػة فػْ غريػب الحػدٓث كاٖثػر (، كابف اٖثٓر1887(، كالباٌمْ، همحق دٓكاف ذؼ الرهة )ص8/155)ج
(، البغػػدادؼ: عبػػد 3/358(، كسػػٓبكيً، الكتػػاب )ج4/436(، كبػػٛ ىسػػبة عىػػد: الخمٓػػل، العػػٓف )ج3/346)ج

 (.7/479القادر، خزاىة اٖدب )ج
( حذؼ الحاء، فْ ىحك: )ِحٍر(، أصمً: )ِحْرٌح(. كالِحر: َفْرج الهرأة. كدلٓل حػذؼ حائػً أىػؾ تقػكؿ فػْ تحقٓػري: 4)

(، كالجرجػػػاىْ: عبػػػد القػػػاٌر، 431ُحػػػَرْيٌح(، كفػػػْ تكسػػػٓري: )َأْحػػػَراٌح(. اىظػػػر: ابػػػف جىػػػْ، شػػػرح الهمػػػككْ )ص)
(، البغػدادؼ: عبػد القػادر، 398(، كابف عصػفكر، الههتػع فػْ التصػريف )ص،102الهفتاح فْ الصرؼ )ص

 (.11/463خزاىة اٖدب )ج
 (.4/1954( ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج5)
 (.3/367: سٓبكيً، الكتاب )ج( اىظر6)
 .(454ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 7)
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َْٖخَفػػشِ  ا هِ  (1) ا ٍَ اَؿ ِإَلِ َأْصِم (، َفَتُردُّ الد   ْ (، َفَتْأِتْ ِبالَكاِك َكَها َتُقكُؿ ِفْ )ٍٓد(: )َُٓدِّٓ  ْ َف َأى َؾ َتُقكُؿ: )ُشَكٌِ
ٌَُك ُهط رِ  َِٛؼ، َك ٌََذا الِخ ـَ َىِظُٓر  ُككِف، َكَتَقد  ـَ السُّ ْرِح. َكَتَقد  ُككُف َكَها َسَيَأِتْ ِفْ الش  ًُ السُّ ٌد ِفْ ُكلِّ َها َأْصُم

َْٖخَفػػَش  -َأْيًضا –  . (2)َرَجَع ِإَلِ ُهَكاَفَقِة سػِػٓػػَبػػَكيػْػً َأف  ا

  ً ل  ً : )ب ى و([(3)ق و  م  ٌَْهَزَة الَكْصلِ  ؛: ]وأ ص  ا  ٍَ َض َعْى ًُ، َكُعكِّ ُه َٚ َبْعَد ِإْسَكاِف  َأْؼ: َفُحِذَفْت 
ـٍ(. 79/ؽ ؛ َتْخِفيًفا، َكَكَذا الَقْكُؿ ِفْ )اْس ًِ  أ/ َفاِئ

  ً ل  [(4)ق و  كّ ف  ـ  ي س  : ]و أ ه ا ه ف  ل 
(5)  ِ٘ َهِت ا ٌَُب سػِػٓػػَبػػَكيػْػًَتَقد  كِر.  َشاَرُة ِإَلِ َأف  الَفْتَح َهْذ ٍُ َكالُجْه

ـَ  ًُ.  َكَتَقد   اْٚحِتَجاُج َل

]  ً وب  إ ل ي  ر  اله ى س  ـ  ي ك ف  ف ي آخ  ً : ]ل  ل  ْسَبِة، َكَأَراَد  ؛ق و  و  َأْؼ: َقْبَل الىِّ [ب ق  ك وف  ً  س  م  ق ب  : ]و   ً  ل 
ْسَبِة.  ُككَف الت ْقِدِٓرؼُّ َحاَؿ الىِّ  السُّ

  ً ل  ًُ (6)ق و  َكَقْبَم ٍِ ْٓ ـْ َيُكْف ِفْ آِخِر الَهْىُسكِب ِإَل ًِ الت ْغُِٓٓر ِبَكاٍك َل ًُ َكَقَع ِفي ([ َفِإى  ٍّْ ( ِفْ )َط  . (7)َساِكفٌ : ])َطَكِكؼ 

                                                           

(، كالسػٓكطْ، ٌهػع الٍكاهػع 3/1461( اىظر: الهرادؼ، تكضيح الهقاصد كالهسػالؾ بشػرح ألفيػة ابػف هالػؾ )ج1)
 (.3/403فْ شرح جهع الجكاهع )ج

ػا: )2) ٌٌَة(، فحػذفت الٍػاء؛ لقػكلٍـ فػْ تحقٌٓر ا: )ِشػياٌي(، كبػدلٓل هػا ( )شػاٌة(، كأصػمٍا: )َشػْك ُشػَكيٍة(، كفػْ تكسػٌٓر
(، تػرد هػا ٌػك   ْ ذا أضػفت إلػِ )شػاٍة( قمػت: )شػاٌ حكاي أبك زيد هف قػكلٍـ: )َشػك ٌُت شػاًة(؛ أؼ: اصػَطدُتٍا. كا 

ٌة(. اىظػػػر: سػػػٓبكيً، الكتػػػاب )ج ٍَ ػػػك الٍػػػاء، أٚ تػػػرػ أّىػػػؾ تقػػػكؿ: )ُشػػػَكْي (، كابػػػف 3/367هػػػف ىفػػػس الحػػػرؼ، ٌك
 (.397لتصريف )صعصفكر، الههتع فْ ا

( ىص الجاربردؼ: عىد الىسب إلِ هحػذكؼ الػٛـ، كػػ)ابف(، كأصػمً: )بىػك(، فػإف شػئت حػذفت ٌهػزة الكصػل، 3)
(، ٚك ٓجػكز )ابىػكؼ(؛  ّْ ف شئت بقٓت ٌهزة الكصل، كتقػكؿ: )اْبِىػ (، كا  كيككف حكهً حكـ )أب(؛ فتقكؿ: )َبَىِكؼ 

 (.454، هجهكعة الشافية )صلئٛ ٓمـز الجهع بٓف العكض كالهعكض. اىظر: شآٌف
 .(455ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 4)

(5 ،) ٍّْ (، ك)ِحَرِحػ (، ك)ِحػِرؼٍّ (، ك)َبَىػِكؼٍّ ٍّْ (، ك)ابِىػ (، ك)َغػَدِكؼٍّ ( فْ الىسب إلِ: )غْدٍك(، ك)ابػف(، ك)حػرح(: )َغػِدؼٍّ

ُككُف َفَيقكُؿ: )َغْدِكؼٍّ  ًُ السُّ (. اىظر: الرضْ، شرح الشافية )جكَأبك اْلَحَسِف: ُيَسكُِّف َها َأْصُم  ْ (، 2/60(، ك)ِحْرِح

 (.1/1246اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج

َْٖخَفػػِش َأْقَيُس[.6) ٌََب ا  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َلِكف  َهْذ

(...ترد اٖكلِ 7) ٍّْ ا، كُتْفَتُح؛ َفَتقكُؿ: )طَ  -الياء اٖكلِ –( َكَباب: )َط ٍَ (. ابف الحاجب، الشافية فْ ِإَلِ َأْصم َكِكؼ 

 (.1/40عمـ التصريف، كالكافية ىظـ الشافية )ج
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  ً ل  ٌ ب  األ  (1)ق و  ػػش  : ]ل ك ف  ه ذ  ف  [ (2)خ  ٌَُب سػِػٓػػَبػػَكيػْػً أ ق ي س  ِحيُح، َكَهْذ َهاعُ (3)الص  ًِ َكَرَد الس    .(4)، َكِب

  ً ل  يػ ػ(5)ق و  ػػو  اؿ  سػ ػيػػب  ًُ َكالَخِمٓػػلِ  ؛[ً: ]ف ق   . (6)َأْؼ: َكَهْف َكاَفَق

                                                           

ػا كػاف هكافًقػا فػْ الحػذؼ كالػّرَد، َلِكػف  1) ( ىص الجاربردؼ: ثـ يحهل غٓر الهعتل كػػ)ِحٍر(عمِ الهعتػل كػػ)َغٍد(؛ له 
َْٖخَفػػِش َأْقَيُس. اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص ٌََب ا  (.455َهْذ

 (.4/121( السٓرافْ، شرح كتاب سٓبكيً )ج2)
 .4/121، كج1/220( الهرجع السابق، ج3)
( كهذٌب سٓبكيً أٚ ٓرد عٓف الهجبكر إلػِ السػككف إف كػاف أصػمٍا السػككف، بػل تفػتح كيعاهػل اٚسػـ هعاهمػة 4)

، كهعاهمة )جهل(، ك)عىب(، ك)صرد( إف كاف صحيًحا كقكلػؾ فػْ )شػية(،  ًّٛ ٍر(: ك)ِحػالهقصكر إف كاف هعت
(، ك)شػكؼ(، ك)حرحػْ(،   كهػذٌب اٖخفػػش: أف تػرد عػٓف الهجبػكر إلػػِ سػككىٍا إف كاىػت سػاكىة فػػْ ك)ِحػِرؼ 

سػػٓبكيً، الكتػػاب  كتصػػغٓري: )ُحػػَرْيٌح(، كالجهػػع: )َأْحػػَراٌح(. (.ْ  ِحػػرَ اٖصػػل، فيقػػاؿ عمػػِ هذٌبػػً: )كشػػْٓ(، ك)حِ 
 (.4/1957(، كابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج3/359)ج

( ىص الجاربردؼ: )اختمف فْ الىسبة إلػِ )ُأْخػٍت(، ك)ِبْىػٍت(؛ فقػاؿ سػٓبكيً: ٌػْ كالىسػبة إلػِ )أخ(، ك)ابػف(؛ 5)
( كػػػ)اٖخ(، كفػػْ )بىػػت(: )بىػػكؼ(، كهػػا ٓىسػػب إلػػػِ  ٖف التػػاء تحػػذؼ فػػْ الىسػػبة َفُيَقػػاُؿ ِفػػْ )ُأْخػػٍت(: )َأَخػػِكؼ 

(؛ ّٖف أصل )كمتػا( عمػِ الهختػار: )ِكْمػَكػ(، ككزىػً: )ابف(، بحذؼ ٌهزتً؛ فعمِ ٌذا يقاؿ فْ )كمتا(: )ِكْمَتكِ  ؼ 
)ِفْعَمِ(، أبدؿ الكاك تاء؛ ِإْشَعاًرا ِلمت ْأِىِٓث، كلـ يكتِف بػاٖلف؛ ٖىٍػا تىقمػب يػاء فػْ الىصػب، كالجػر، فػإذا ىسػب 
إلٍٓػػػا كجػػػػب حػػػػذؼ التػػػاء؛ ٖىٍػػػػا إىهػػػػا أبػػػدلت هػػػػف الػػػػكاك؛ دٚلػػػة عمػػػػِ التأىٓػػػػث، كهػػػا عكضػػػػت فػػػػْ )أخػػػػت(، 

ػػػك يحػػػذؼ التػػػاء هىٍهػػػا فكػػػذا ٌىػػػا كرد الػػػكاك التػػػْ أبػػػدؿ عىٍػػػا التػػػاء كهػػػا فػػػْ ك)ب ىػػػت(عف الهحػػػذكؼ لػػػذلؾ، ٌك
ػػة اجتهػػاع الػػكاكيف، لػػك قمبػػت كاًكا، أك اليػػاءات لػػك قمبػػت يػػاًء؛ فيقػػاؿ:  )أخػػت(، ك)بىػػت(، كحػػذؼ اٖلػػف؛ كرٌا

،)  )ِكَمِكّؼ(. كيقكؿ سٓبكيً فْ )كمتا(: )ِكَمِكؼ 
(. اىظر: ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )جكيقكؿ ٓكىس بإثبات التاء (، كشػآٌف، 4/1956: )ِكْمِتْ(، أك )ِكْمَتِكؼ 
 (.455هجهكعة الشافية )ص

(، ٌكذا ٓىبغْ لً أف يككف عمِ القياس. كَ 6) ذا أضفت إلِ )أخت( قمت: )َأَخِكؼ  ا القيػاس قػكؿ ذَ ( قاؿ سٓبكيً: كا 
فت تاء التأىٓث كها تحذؼ الٍاء، كرددت إلػِ اٖصػل. فا٘ضػافة : أىؾ لّها جهعت بالتاء حذالخمٓل، هف ِقْبلِ 
ػػْ  ًُ تحػػذؼ كهػػا تحذَفػػ ًُ  دُّ رَ أَ الٍػػاء، ٌك الىسػػب إلػػِ اٚسػػـ : التهٍٓػػد فػػْ الىحػػك كالصػػرؼكفػػْ إلػػِ اٖصػػل.  َلػػ

( ؼ  دِ ِعػػػ)، ك(ْ  مِ ِصػػػ)، ك(ْ  فِ )َصػػػ :؛ فىقػػػكؿد  رَ الهحػػػذكؼ أحػػػد أصػػػكلً: إف كػػػاف الهحػػػذكؼ الفػػػاء فػػػْ أكلػػػً لػػػـ تُػػػ
ْت فػاؤي، كهػا ا عمػِ لغػة ضػعيفةٌَػدُّ كيجػكز رَ  ،ة(دَ ِعػك)، (ةمَ ِصػ)، ك(ةفَ ف)ِصػه . فػإف كاىػت ٚهػً حػرؼ عمػة ُرد 

َِ )كَ  :فيقػػاؿ (؛ةيَ ِشػػفػػْ ) ا ،كسػػككف الشػػٓف ،( بكسػػر الػػكاكؼ  كِ ْش ف كػػاف هحػػذكؼ الػػٛـ ردت الػػٛـ؛  ،أك كسػػٌر كا 
(،ٍِ ىَ َسػػػػػ)، أك (ؼ  كِ فَ َشػػػػػك)، (ؼ  كِ ىَ َسػػػػػ)ك (،ؼ  كِ َخػػػػػأَ ك)، (ؼ  كِ َبػػػػػ)أَ  (:ةك)شػػػػػف ،(، ك)سػػػػػىةك)أخ( ،فىقػػػػػكؿ فػػػػػْ )أب(  ْ 

ٛ   دُّ ٓجػكز  فيػً رَ  :ك قٓل فػْ اٚسػـ الػذؼ عػكض هػف ٚهػً التػاء (،ْ  ٍِ فَ شَ )ك  ،(ؼ  كِ دَ )َٓػ (:ـٌ دَ ، ك)(دٌ )َٓػ :ا، أّهػـِ الػ
يػػة، أك بإخضػػاع قاعػػدة ٌػػذي ؛ حٓػػث ٚ ىػػردُّ ٚهٍٓهػػا فػػْ التثىىيػػةثا لمت( تبًعػػْ  َهػػ)دَ ، ك(ؼ  دَ )َٓػػ :اؿُ َقػػكيُ  .(ؼ  كِ َهػػ)دَ ك

الهسألة لقاعدة التثىية، فها ٓثبت بالتثىية ٌىاؾ ٓثبت ٌىػا، كهػا حػذؼ يحػذؼ كلكػف الحػذؼ كعدهػً فػْ التثىيػة 
(، كالسػػٓرافْ، شػػرح 361-3/360(، كسػػٓبكيً، الكتػػاب )ج4/320اىظػػر: الخمٓػػل، العػػٓف )جسػػهاعْ غالًبػػا. 
(، كركػف الػدٓف، شػرح 3/194ة عمػِ كتػاب سػٓبكيً )ج(، كالفارسػْ، التعميقػ162، ك4/116كتاب سػٓبكيً )ج

 (.617، كرضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ )(1/406الشافية )ج
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  ً ل  ([(1)ق و  و ي  ٍت(: )أ خ  اؿ  ف ي )أ خ  ِبَحْذِؼ الت اِء. َقاَؿ  َأْؼ: َكَها ُيَقاُؿ ِفْ الَجْهِع: )َأَخَكاٌت( ؛: ]ف ي ق 
ػػػػَشػػػػاـٍ  ٌِ ا ِلمت ْأِىِٓث؛ َفَكَجَب َتْغُِٓٓرٌَا ِإَلِ ِصيَغِة الت ْذِكِٓر َكَها َكَجَب َحْذُؼ اْبُف  ٍَ يَغَة ُكم  : )َكِسرُُّي َأف  الصِّ

 ،) ِّْ الت اِء ِفْ: )َبْصِرؼٍّ ًُ َقْكُؿ الُهكِصِم (، َك)ُهْسِمهَاٍت(، َكَقِريٌب ِهْى ُتْحَذُؼ الت اُء، َفُيَقاُؿ:  َك)ِهْصِرؼٍّ
ًِ ُهَؤى ٌث. اىتٍِ. َكِهْثُل: )ُأْخٍت(، َك)ِبْىٍت( فِ  َْ ِفي

ٌِ َف  َها  ا ِبَتاِء الت ْأِىِٓث؛ ِٖ ٍَ ا َل ًٍ (؛ َتْشِبٓ يَها َذَكَر: )َأَخِكؼ 
َْ )ِثْىَتاِف(، َك)َذَْٓت(، َك)َكَْٓت(، َكَكَذا: )ِكْمَتا(، َكَها َسَيْأِتْ. ك)الت اُء( ِفْ )َذَْٓت(، كَ  َت( َىَظاِئُرٌَُها، َكٌِ )َكْٓ

: )َذي ة(، كػ)َحي ة( ًٛ َْٖصِل، َكَأْصُل: )َذَْٓت( َهَث ٌَاٌء( ِفْ ا ((2) . 

  ً ل  ا: (3)ق و  ٌ ذ ا ي ق  م ى  ْسَبِة ؿ []و ع  ْسَبِة ِإَلِ: )ُأْخٍت(، َك)ِبْىٍت(، َكالىِّ ؛ َأْؼ: َعَمِ َها َذَكْرَىا ِهَف الىِّ
 ِإَلِ: )َأٍخ(، َك)اْبٍف(. 

] ع اًرا ل مت أ ى يث  ً : ]إ ش  ل  ِّْ َتْأِىٍٓث، َكَتْقِريرُ  ق و  َهَت َٛ ـُ ِهَف الَجْهِع َبَْٓف َع  ٌ ًِ ِإْشَعاٌر ِبَردِّ َها َقْد َُٓتَك ُي َأف  ِفي
ا ٍَ ا َراِئَحٌة ِهْى ٍَ ْض ِلمت ْأِىِٓث َبْل ِفٓ ـْ َتَتَهح  الت اَء َل
ـِ ِفْ الُهَؤى ِث كػ)ُأْخٍت(، َك)ِبْىٍت(؛ (4)  ٛ ًٚ ِهَف ال ا َبَد ٍَ ؛ ِلَكْكِى

ـْ َتْىَقِمْب َتاُء )ُأْخٍت(، َك)ِبْىٍت( ِفْ الَكْقِف  ا، َكَل ٍَ ـْ َْٓىَفِتْح َها َقْبَم َذا َل ٍَ ٌَاًء(. َكِل ( 

] ذ ؼ  ٌ و  ي ح  ً : ]و  ل  ِهُٓر ِلسػِػٓػػَبػػَكيػْػً ق و   . الض 

د( )ر  ً : ]و  ل  ذؼ([ب/، 79/ؽ وق و  )ح  اِبِق؛ َأْؼ: َكَجَب َحْذُؼ  و  َبْعَدُي َهْعُطكَفاِف َعَمِ )َحذؼ( الس 
َِٖلِف.الت اِء، َكَردُّ الَكاكِ   ، َكَحْذُؼ ا

  

                                                           

 .(456ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
ّىهػا أصػُمٍا: )َذي ػة(، ُعِهػَل بٍػا هػا ُعِهػَل بػػ)ِبْىٍت(.2) ..، ثػـ قػاؿ: ( قاؿ سٓبكيً: )كاعمـ أّف )َذَْٓت( بهىزلة )ِبْىٍت(، كا 

ػػل قػػكـٌ َفَقػػاُلكا: )َذٓ ػػَت(، ك)َذٓ ػػَت(، َفػػِإذا كقُفػػكا ( فٍٓهػػا. َكقػػد َثق  ػػَت(: َ)ذَٓػػِكؼ   كتقػػكؿ فػػْ ا٘ضػػافة إلػػِ )َذي ػػة(، ك)َذْٓ
َهر )َكَْٓت كَكَْٓت(، ك)َكِْٓت كَكِْٓت(، ك ْٖ اِء(. َكَقاَؿ َأُبك ُعبٓدة: ُيَقاؿ َكاَف هف ا ٍَ )َذْٓػَت كَذْٓػَت(، َقاُلكا: )َذي ً(، ِبػ)اْل

ْسػػَبِة ِإَلػػِ )َحي ػػة(  دة َهْرفكعػػة. أهػػا ِفػػْ الىِّ ك)ذٓػػِت كذٓػػِت(. كركػ اْبػػف ُشػػَهٓل، َعػػف ُٓػػكىس: )ذي ػػُة(، ك)كّيػػُة(: ُهشػػد 
َدَتِْٓف؛ َفَبَىػػْكا )َفْعَمػػة( َعَمػػِ )فعمػػة(، َفَصػػاَر ) ُّْ كغٓػػُرُي: )َكِرٌُػػكا اْجِتَهػػاَع َيػػاَءِْٓف ُهَشػػد  ػػَٓراِف ـ  َقَمُبػػكا فقػػاؿ السِّ َحَيػػاًة(، ثُػػ

ُككِف ْٚىَقمَبػِت الػَكاُك َيػاًء. ك)ِثىْ  ( ِبالسُّ ـْ َلْك َقاُلكا: )َحِْٓكؼ  ٍُ ( َعَمِ َأى  َِٖلَف َكاًكا، َفَصاَر )َحَِٓكؼ  تَػاِف(: حكهٍهػا حكػـ ا
(، كعمػػِ هػػذكالىسػػب إلػػِ هػػذكراتٍا، فتقػػكؿ: )ثَ  )أخػػت(، ك)بىػػت(؛ فالىسػػب إلٍٓػػا عىػػد سػػٓبكيً ٌب ٓػػكىس َىػػِكؼ 

( بإثبات التاء. اىظر: سػٓبكيً، الكتػاب )ج  ْ ػرؼ، تٍػذٓب المغػة )ج3/363تقكؿ: )ِثْىٍت (، كابػف 15/41(، كاٌٖز
 (.4/1956هالؾ، شرح الكافية الشافية )ج

 ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]ِإْشَعاًرا ِلمت ْأِىِٓث[.3)
 ( فْ )ؾ(: )هىً(.4)
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  ً ل  ل [(1)ق و  ا أ ص   ٍ ذ وؼ  ف ك أ ى  ًضا ه ف  اله ح  و  اى ت  ع  ا ل ه ا ك   ٍ ا، : ]أل  ى  ٍَ َف َها َقْبَم ؛ َأْؼ: َكِلَذِلَؾ ُسكِّ
ا ِبالت اِء. َكَقاَؿ اْبُف ٌػِػػػَشػػػػاـٍ  ٍَ ْٓ ِر الت ْأِىِٓث،  : )ِاْحَتج  ُٓكُىُس (2)َكُيْكَقُف َعَم ِبَأف  الت اَء ِفْ: )ُأْخٍت(، َك)ِبْىٍت( ِلَغْٓ

َها ُهَعاَهَمَة َتاِء الت ْأِىِٓث ِبَدِلِٓل َهْسَأَلةِ  ٍُ ـْ َعاَهُمكا َصيَغَت ٍُ ـٌ، َكَلِكى  كـُ ِهْف  َكَذِلَؾ ُهَسم  ٍُ الَجْهِع. اىتٍِ. َكالَهْف
اِرحِ  ـِ الش  َٛ َْٖصِل ِفْ  َك َضْت َعِف الَهْحُذكِؼ ِإْشَعاًرا ِبالت ْأِىِٓث َجَرْت َهْجَرػ ا ِرِي َأف  الت اَء َله ا ُعكِّ َكَغْٓ

ا َتاٌء،  ٍَ ْٓ ا، َكالَكْقُف َعَم ٍَ ا ِفْ الى َسِب ِعْىَد ُٓكُىَس ِإْسَكاِف َها َقْبَم ٍَ ْبَقاِئ ًِ َكاِ  َضُة ِلمت ْأِىِٓث ِفي ، َك)َهْجَرػ( الُهَتَهحِّ
ػػػػشػَػػػاـٍ  ٌِ ًُ اْبُف  ا، َكَها َقاَل ٍَ ِرِي، َفُحِذَفْت ِهْثُم ٌََذا، َكَقْد َقاَؿ  -َأْيًضا – ِعْىَد َغْٓ َل   ٍ َْٖهُر ِفْ َذِلَؾ َس َحَسٌف، َكا

ِل( الُهَصىِّفُ  ٌَُب سػِػٓػػَبػػَكيػْػً (3):ِفْ )َشْرِح الُهَفص  ( َلَجاَز َأْف  (4)َهْذ  ْ ًُ َلْك َجاَز َأْف ُيَقاَؿ: )ُأْخِت َى  َأْقَيُس؛ ِٖ
ٌُكَ  ََٛزَهِة  ـْ َُٓجْز، َكَبَياُف الُه ـْ َُٓجْز َل ـْ َتْثُبْت ِفْ الت ْصِغِٓر؛  ُيَقاَؿ ِفْ الت ْصِغِٓر: )ُأَخٌْٓت(، َكَله ا َل ا َل ٍَ َأّى

كَف ِبَتاِء الت ْأِىِٓث ِفْ ِهْثاِؿ الت ْصِغِٓر، َفَكَذلِ  َٚ َيْعَتدُّ ـْ  ٌُ ا ُهْىَزَلٌة َهْىِزَلَة الت ْأِىِٓث، َك ٍَ َى  كا ِبَها َكاِف ِٖ ـْ َيْعَتدُّ َؾ َل
َٚ َيْأُتكَف ِبَتاِء الت   ـْ  ٌُ ْأِىِٓث َقْبَل َياِء الى َسِب َفَكَذِلَؾ َها َكاَف ِفْ َهْعَىاُي. اىتٍِ. َكَأْلَزـَ ِفْ َهْعَىاُي، َكَكَذِلَؾ 

ٌَْىٍت(، َك)َهْىٍت( ِبِإْثبَ  ُٓكُىَس  الَخِمٓػػلُ  . َقاَؿ الُهَراِدؼُّ َأْف َْٓىِسَب ِإَلِ ) ًِ ٌَُك َٚ َيُقكُؿ ِب ًُ َأْف اِت الت اِء، َك : َكَل
ِؼ: )ُأْخٍت(، َك)ِبْىٍت( /ؽ َٛ َٚ َتْمَزـُ ِبِخ َها  ٍِ َؽ ِبَأف  الت اَء ِفٓ ٌَْىتٍ 80ُيَفرِّ َف  الت اَء ِفْ ) ( ِفْ الَكْصِل أ/؛ ِٖ

ةً  ًة، َكِفْ )َهْىٍت( ِفْ الَكْقِف َخاص   . (5)َخاص 

  ً ل  ًضا[: (6)ق و  و  ت  ع  ًُ ]ل ي س  ٌَْىٍت( َفِإى  ِؼ ) َٛ َٛ َيُككُف الت اُء ِعَكًضا ِبِخ ًِ َباِقَيًة َف ْهَزَة ِفي ٍَ َٖف  ال ؛ 
ا.  ٍَ ًِ َفَيُككُف الت اُء ِعَكًضا ِهْى ْهَزُة ِفي ٍَ  ُحِذَؼ ال

                                                           

 .(457ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
 (.1/72( الكقاد، شرح التصريح )ج2)
 (.2/1146(، كركف الدٓف، شرح الشافية )ج1/577( اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل )ج3) 
(، كالفارسػْ، 162، ك4/116(، كالسٓرافْ، شرح كتاب سٓبكيً )ج361-3/360( اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج4)

 (.3/194التعميقة عمِ كتاب سٓبكيً )ج
(5 ) ّْ (، ك)ُأْخِتػػ ّْ ، ىظػػرًا إلػػِ أف -َأيضػػاً  –( كػاف ٓػػكىس ٓجٓػػز فػػْ )بىػػت(، ك)َأخػػت( هػػع )َبَىػػكؼ(، ك)َأَخػػكؼ(: )ِبْىِتػػ

 )  ْ ٌَْىِت (، َك)  ْ ْ بدؿ هف الٛـ، فَألزهً الخمٓل َأف يقكؿ: )َهِىت ، ٚك يقكلً َأحد. -َأيضاً  –التاء ليس لمتأىٓث، ٌك
(: )َهْف(، ثـ زيدت  ٍّْ فيً التاء عىد الحكاية كقًفػا فػْ غٓػر المُّغػة الفصػحِ، كالمغػة الفصػحِ إبػداُؿ أصل: )َهْىِت

ٌَْىػػٍت(؛ ٖىػػً ثٛثػْ الكضػػع، ٚ فػػْ  ًِ )ٌػػاًء(، كتحريػؾ ىكىػػً، كبٍػػذا ٓتبػٓف أف  إلػػزاـ الخمٓػػل لٓػكىس ٓػػتـ فػْ ) تاِئػ
أّف )هىتًػػا( ٓجػػرػ  )َهْىػػٍت( الثىػػائْ الكضػػع؛ إذ كػػٛـ ٓػػكىس فيهػػا حػػذفت )ٚهػػً(، كعػػكض عىٍػػا التػػاء، فالظػػاٌر

ٌَْىٍت( بأّف كٛهً فيها لزهتً التػاء  عميً حكـ الثىائْ الكضع الصحيح الثاىْ، عمِ أّف لٓكىس أف ٓجٓب عف )
ٌَْىٌت( تمزهً التاء فْ الكصل، ٚ فػْ الكقػف. سػٓبكيً، الكتػاب )ج ، ك) (، كالرضػْ، شػرح 3/363كقًفا ككصًٛ

 (.2/69الشافية )ج
 لً: ]َكَأه ا َعَمِ َقْكِؿ َهْف َيُقكُؿ[.( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقكْ 6)
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  ً ل  ؿ  ه ف  ي ق وؿ [(1)ق و  م ى ق و  ِّْ  : ]و أ ه ا ع  ْ  َعْف َأِبْ ُعَهَر الِجْرِه ّـِ  ٌََذا الَقْكُؿ َهْحِك ٌَُك ِبَض َك
ـِ، َكُسُككِف الر اءِ   . (2)الَعِْٓف، َكَفْتِح الِجي

  ً ل  د  سػ ػيػػ: (3)ق و  ى  يػ ػً]ع  ػػو  َحُْٓث َجَعَل الت اَء ِلمت ْأِىِٓث َفَقْط، َكِفْ َىَظِرِي َىَظٌر ِإْذ  )ف ع ت ل([ (4)ب 
ِؼ ُٓ  َٛ ًُ َلْيَس ِبِعَكٍض ِبِخ َٚ َأى  ِة الت أِىِٓث،  ٍَ َة  كُىَس ُيْحَتَهُل َأْف َيُككَف ُهَراُدُي اْعِتَباَر ِج ٍَ ًُ َيْعَتِبُر ِج َفِإى 

َة الت ْأِىِٓث. ض.  ٍَ  الَكْصِفي ِة، َكَٚ َيْعَتِبُر ِج

  ً ل  [(5)ق و  ي  ت ز اج  , و اه  ؼ  ر  هّ ف  ل م ح  ه ت ض  , و  ى اد ي  اف يّ  إ س  ض  ر  اإل  ا: )َتَأب َط شَ  : ]و غ ي  ٍَ ، رًّاَأْهِثَمُت
ِب َكَخْهَسَة َعَشَر، َكَبَعْمَبؾَ  ـَ ِفْ الت ْصِغِٓر َبَياُف َهْعَىِ َتَضهُِّف الَحْرِؼ، َكِفْ َهْعَىِ الُجْهَمِة الُهَرك  (، َكَتَقد 

ٌَا ِفْ الِحَكاَيِة، َىحْ  ُثَها( َعَمَهِْٓف. الَجاِرؼ َهْجَرا (، َك)َحْٓ  َك: )َلْكَٚ

ر ي [ د  ب  إ ل ى ص  اف يّ  ف ي ى س  ض  ر  اإل  ً : ]أ ه ا غ ي  ل  (، َأْؼ:  ؛ق و   ْ ، َكَبَعِم  ْ ْ  َكَخْهِس َفَتُقكُؿ: )َتَأب ِط
(، َكَتُقكُؿ ِفْ الى َسبِ   ْ ِث (، ِبَتْخِفِٓف الَكاِك، َك)َحْٓ (، َفُتَردُّ الَكاُك؛  َكَكَذِلَؾ َتُقكُؿ: )َلِكؼ   ْ ِإَلِ: )ُكْىُت(: )َكْكِى

:) ُّْ ِهِٓر. َك)الَكْكِى َْجِل الض  اِكَىِة؛ ِٖ ا َساِكَىًة َهَع الىُّكِف الس  ٍَ ٌَُك اْجِتَهاُع ا، َك ٍَ ُْٓخ  ِلَزَكاِؿ ُهكِجِب َحْذِف الش 
ِف  ًُ َيُقكُؿ: )ُكْىُت َكَذا(، َكَقْكُؿ الُهَصىِّ َى  ِب ِهْف َأْكَثَر ِهْف  الَكِبُٓر؛ ِٖ ُْٓىَسُب ِإَلِ َصْدِرِي َشاِهٌل ِلمُهَرك 

(، َك) (، َفَتْحِذُؼ )الَْٓكـَ  ْ : )َخَرِج ًِ ِف، َكػ)َخَرَج الَْٓكـَ َزْيٌد( َعَمًها؛ َفَتُقكُؿ ِإَذا َىَسْبَت ِإَلْي َٚ َزْيًدا(، كَ َكِمَهَتْٓ
 ِّْ َْٖعَرُؼ؛ َفَعِف الِجْرِه ٌَُك ا ـ  َها َذَكَر  ًُ َهْف َعب َر ِبَحْذِؼ الَعُجِز ُث ًُ َُٓجكُز ِفْ )َبَعْمَبؾَ (6) َيْشَهُم ( َأْف : َأى 

ِف َجِهيًعا، َىْحَك: َفُيَقاُؿ )َبكِّ  ُْٓىَسَب ِإَلِ َعُجِزِي؛ (، َكَكَرَد الى َسُب ِإَلِ الُجْزَئْٓ ي ةً ْ  ا ر اه   ٍ ت  ج  و  : ]ت ز   ً ل  ق و 

                                                           

 .(458ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
)ِفْعتَػػل(، كأف التػاء فٍٓػػا عمػـ تأىٓثٍػػا، كخػػالف  -)كمتػا(  عمػػِ كزف  –( كأهػا أبػػك عهػر الجرهػػْ فػػذٌب إلػِ أّىٍػػا 2)

إّٚ كقبمٍػػا فتحػػة ىحػػك طمحػػة  سػػٓبكيً. كيشػػٍد بفسػػاد ٌػػذا القػػكؿ أف تػػاء التأىٓػػث ٚ تكػػكف عٛهػػة تأىٓػػث الكاحػػد
ػػاة(، كالػٛـ فػْ )ِكْمتَػػا( سػاكىة كهػا تػػرػ،  كحهػزة، كقائهػة كقاعػػدة، أك تكػكف قبمٍػا ألػػف، ىحػك: )سػعٛة(، ك)عٌز
فٍػػذا كجػػً. ككجػػً آخػػر أف عٛهػػة التأىٓػػث ٚ تكػػكف أبػػًدا كسػػًطا، إّىهػػا تكػػكف آخػػًرا ٚ هحالػػة. ابػػف جىػػْ، سػػر 

 (.1/162صىاعة ا٘عراب )ج
[.( ساقط 3) ِّْ ِإْسَىاِدؼ  َضاِف ِ٘  فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكَغُْٓر ا
 (.3/190(، كالفارسْ، التعميقة عمِ كتاب سٓبكيً )ج4/117( اىظر: السٓرافْ، شرح كتاب سٓبكؼ )ج4)
 .(459ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 5)
 (.2/72( الرضْ، شرح الشافية )ج6)
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ي ة [ ه ز  َْٖعَشِ(2)الى َسِب ِإَلِ )ُكْىُت( (1)َكِفْ ٌ ر  ( ِفْ َقْكِؿ ا  ْ  : : )ُكْىِت

ًىػػػػػػػا ت  ع اج  ػػػػػػػب ح  ػػػػػػػا و أ ص  ت يي ى  ت  ك  ػػػػػػػب ح   ف أ ص 
 

ػػػر ء    ػػػاؿ  اله  ص  ػػػر  خ  ش  ػػػت  و  و  ى  ف  ك  ػػػاج   (3)ع 
 

  ً ل  ت ل  اله ع ى ى[(4)ق و  ْسَبَة ِإَلِ  : ]ا خ  َف  الىِّ ـَ َرُجٍل؛ ِٖ ِزـٌ ِإَذا َكاَف اْس َٚ َؿ  َٛ ٌََذا اْٚخِت ِفِإْف ُقْمَت: ِإف  
ـَ رَ  ـَ َرُجٍل )َخْهَسَة َعَشَر( اْس َلِ )َخْهَسٍة( اْس (، َكاِ   ْ (؛ َفَيَقُع اْٚلِتَباُس.  -َأْيًضا –ُجٍل: َ)ْخهِس  ْ )َخْهِس

ؼ ِإَلِ الم ْبِس  ْمَزـُ ِهَف اْٚهِتَىاِع ِهه ا َُٓؤدِّ َٓ َٛ اْٚهِتَىاُع  -َغاِلًبا –ُقْمُت: ُكُقكُع َذِلَؾ َىاِدٌر، َكالَعَدُد َكِثٌٓر؛ َف
ؼ ًِ َىاِدًرا.  ِهه ا َُٓؤدِّ  ِإَلْي

  ً ل  ر  (5)ق و  ب ي  ( ف ي اب ف  الز  ػ)ز ب ي ر يٍّ ـِ َزْيٍد( ب/ ِبػ80/ؽ َهػاِلػػؾٍ َهث َل ِلَذِلَؾ الَبْدُر ابػْػُف [ : ]ك  َٛ  –)ُغ
ُْٓخ َأُبك َحٓ ػػافَ ، َكفِ -َأْيًضا ـْ َكَها َقاَؿ الش  ٍُ َى  ًِ َىَظٌر؛ ِٖ ًِ ِب ٌََذا الَباِب  ْ َتْهِثِٓم ُرُي: َيْعُىكَف ِبالُهَضاِؼ ِفْ  َكَغْٓ

ِر(، َٚ  َبْٓ ًِ َهْعَىِ ُهْفَرٍد َها َكاَف َعَمًها َتْعِميًقا، َأْك َغَمَبًة َكػ)اْبِف الزُّ ًُ َلْيَس ِبَهْجُهكِع ـُ َزْيٍد(؛ َفِإى  َٛ  ِهْثَل: )ُغ
َلِ )َزْيٍد( َعَمِ َحَسِب الَقْصِد، َكَيُككُف َذِلَؾ ِهْف  ـٍ(، َكاِ  َٛ ، َبْل َُٓجكُز َأْف ُْٓىَسَب ِإَلِ )ُغ ًِ َقِبِٓل ُْٓىَسُب ِإَلْي

                                                           

 ( البٓت هف ]الطكيل[، كعجزي:1)
َِهٓر هف الّرْزؽِ . ... ...    ... .. ْٖ ؼ أَْعَطِ ا  بَفْضِل الذِّ

د التْ لـ ىقف لٍا عمِ ىسبة إلِ قائل هعٓف ٚك عثرىا لً عمِ سكابق أك لكاحق، كاٚستشػٍاد بػً عمػِ  هف الشكٌا
(، كالرضػْ، شػرح الشػافية 4/162أف الشاعر ىسب إلػِ الهركػب الهزجػْ. اىظػر: ابػف سػٓدي، الهخصػص )ج

 (.460آٌف، هجهكعة الشافية )ص(، كش2/72)ج
 .(460ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)

( البٓت هف ]الطكيل[، لٗعشِ فْ ٌهع الٍكاهع. كبٛ ىسبة فْ هجهل المغة، كالػػهخػػّصػػػص ابف سٓدي. الشاٌد: 3)
(، تحذؼ التاء؛ ٖ ُّْ ىٍا الفاعل، كتحرؾ الىكف، فترد الكاك الىسب إلِ: )ُكْىُت(، ككاف القياس أْف تقكَؿ فْ )ُكْىُت(: )ُككِى

ـ التاء التْ ٌْ ضهٓر الفاعل هع ياء ا٘ضافة، ٓدؿ عمِ  قراٌر (، كا   ْ التْ ٌْ عٓف الفعل هف )ُكْىُت(، فقكلٍـ: )ُكْىِت
أىٍـ قد أجركا الضهٓر الفاعل هع الفعل هجرػ داؿ )زيد( هف )زايً(، ك)يائً(، ككأىٍـ ىبٍكا بٍذا كىحكي هها ٓجرؼ 

ي عمِ اعتقادٌـ قكة اتصاؿ الفعل بالفاعل، كأىٍها قد حٛ  جهيًعا هحل الجزء الكاحد. اىظر: ابف جىْ، سر هجرا 
 (،13/646(، كابف سٓدي، الهخصص )ج23/450(، كابف فارس، هجهل المغة )ج1/224صىاعة ا٘عراب )ج
 (.3/395)ج كالسٓكطْ، ٌهع الٍكاهع، (4/118ج) الحاجب ابف شافية شرح ،اٖستراباذؼ الرضْ

َبِْٓر[.4) ( ِفْ اْبِف الزُّ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكػ)ُزَبِْٓرؼٍّ
 .(461ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 5)
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ـَ َزْيٍد(الُهَراِدؼُّ  قاؿ الى َسِب ِإَلِ الُهْفَرِد َٚ ِإَلِ الُهَضاِؼ. َٛ ْف َأَراَد )َغ : َكاِ 
 َهْجُعكًٚ َعَمًها، َفَمْيَس ِهْف َقِبٓلِ  (1)

ٌَُك ِهْف َقِبِٓل َها ُْٓىَسُب ِإَلِ َصْدِريِ  ُؿ ِبالث اِىْ، َبْل  َٖك  ًِ ا ـْ َُٓخْف َلْبٌس  َها ُيْعَرُؼ ِفي َها َل
(2). 

] ر ئ ي  ً : ]و اه  ل  ا، َكَجاَء ؛ َأْؼ: ق و  ٍَ ٌَْهَزِة الَكْصِل، َكَكْسِر الر اِء؛ َتَبًعا ِلَكْسَرِت  -َأْيًضا –ِبِإْثَباِت 
ـِ َكالر اِء. َكَقْد َحَكِ الُّمَغَتِْٓف ابػْػُف َهػالػِػؾٍ  ا، َكَفْتِح الِهي ٍَ ( ِبَحْذِف ُرُي. َكَقاَؿ سػِػٓػػَبػػَكيػْػً ِفْ الَكاِفَيةِ  )َهَرؼ  : (3) َكَغْٓ

َض  ِ٘ ْف َأَضْفَت ِإَلِ )اْهَرأٍَة( َفَكَذِلَؾ. َكَقْد َكَأه ا ا (، َكاِ   ْ اَفُة ِإَلِ )اْهِرِغ الَقْيِس( َفَعَمِ الِقَياِس َتُقكُؿ: )اْهِرِئ
( ِفْ )اْهِرِغ الَقْيِس(. اىتٍِ. َقاَؿ َأُبك َحٓ ػػافَ  ٌَُك : ُٓ َقاُلكا: )َهِرؼ  ٍر، َك ـْ َىَسُبكُي ِإَلِ َأْصٍل ُهَقد  ٍُ ِريُد َأى 

ـْ َأْدَخُمكا (4))هرء( ٍُ ْرِح ِفْ اْٚبِتَداِء: َأى  ـْ َيُقكُلكا ِفْ )اْهِرِغ الَقْيِس(: )هر الَقْيِس(، َكَسَيْأِتْ ِفْ الش  ، َكَل
ْف َكاَىا َتاه ْٓ  ا الت ْخِفُٓف، ٌَْهَزَة الَكْصِل ِفْ )َهْرٍء(، َك)َهْرأٍَة(، َكاِ  ٍَ ٌَْهَزٌة، َكَيْمَحُق َها  ٍُ َه َٚ ِف ِهْف َحُْٓث َأف  

ًٌ آَخُرٌََذا َكَقدْ (5)َفُيَقاُؿ: )هرء( ًُ ُيْسَتَفاُد َكْج ُذِكَر ِفْ  ، َك)هرة(، َفَجَريا َهْجَرػ )اْبٍف(، َك)اْبَىٍة(. َكِهْى
ـْ ُيْعَرُؼ ِبػ)اْهِرِغ الَقْيِس((7)َجَهاَعٌة َصَحاِبُّٓكفَ  (6) الَقاُهكَس  ٍُ ، َكُشْعَراُء، ُكل  ِهْى

ـ    (8))اْبفِ أ/ َكػ81/ؽ َقاؿَ ُث

                                                           

 .(462ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
 (.3/1460(الهرادؼ، تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج2)
 (.4/376(، كالسٓرافْ، شرح كتاب سٓبكيً )ج361، 3/368( اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج3)
 ( فْ )ط(: )هر(.4)
 ( فْ )ط(: )هر(.5)
َبػػُة َكػػْيَش. كالَقْيسػػاِف 6) هػػف ( َقػػْيُس: ُكػػكَرٌة بهصػػر، سػػّهَْٓت ِبُهْفَتِتِحٍػػا  َقػػْيِس بػػف الحػػاِرِث، كجزيػػَرٌة بَبْحػػِر ُعهػػاَف، ُهَعر 

ٌََذَهة بِف َعت اٍب. كعبُد الَقْيِس بُف أْفَصِ: أبك قبٓمٍة هف أَسٍد. كاْهػُرُؤ  َطٍِّٓئ: قيُس بُف َعى اٍب، بالىكف، كقيُس  بُف 
ػػػمِّٓ ػػػاِح: صػػػحابُّٓكَف، كالَهِمػػػُؾ الضِّ ، كابػػػُف الفػػػاِخِر بػػػف الط ه  ُّْ َْٖصػػػَبِغ الَكْمِبػػػ ، كابػػػُف ا ُل الَقػػػْيِس بػػػُف عػػػاِبٍس الِكْىػػػِدؼُّ

ـٍ، بالضػػـ، كابػػُف الشػػاِعُر: سػػميهاُف بػػُف ُحْجػػٍر، رافػػُع ِلػػكاء ال ػػَعراِء إلػػِ الىػػاِر، كابػػُف َبْحػػٍر، كابػػُف َبْكػػٍر، كابػػُف ُحهػػا شُّ
، إٚ ابػَف ُحْجػػرٍ   ْ : َهْرئػ سػَبُة إلػِ الُكػػلِّ ، كابػػُف ُكػٍٛب، بالضػـ، كابػػُف هاِلػٍؾ: ُكمٍُّػـ ُشػػعراُء، كالىِّ  َربيعػَة، كابػُف َعػِدؼٍّ

. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحي  ْ  (.1/569ط )جفإىٍا َهْرَقِس
 ( فْ )ؾ(: )َصَحاِبَّٓٓف(.7)
 ( فْ )ؾ(: )حبٓب(.8)
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ْسَبة ِإَلِ الُكلِّ )َهرِ  (1)(الَحِبٓبِ  ٚ  اْبَف َحَجرٍ الىِّ ( ِإ ( ؼ   ْ ا )َهْرَقٍس ٍَ َفِإى 
 . اىتٍِ.(2)

( الهَ َك)اْبُف َحَجرٍ  ٌَُك )الِكْىِدؼُّ ًُ )ُسَمْيَهاُف(، َكُيْعَرُؼ (  كُر، َصاِحُب الُهَعم َقِة، َكاْسُه ٍُ  -َأْيًضا –ْش
ِف، ِبَكْزِف )ِسكٍِّٓت(.  َهْٓ مِِّٓل(، ِبُهْعَجَهٍة، َكَٚ  ِبػ)الَهِمِؾ الضِّ

]) ؼ  الم ب س  و  ًىا ف ي خ  ـ  ق ال وا: )أ ه   ٍ ً : ]إ ال  أ ى  ل  َٓىِئٍذ ِبالَهْىُسكِب ِإَلِ َكاْغَتَفُركا ال مْبَس حِ َأْؼ:  ؛ق و 
ْمَتِبُس ِفْ َهَحاؿٍّ َكِثَٓرةٍ  َٓ ًُ ( َفِإى  ِؼ َها َلْك َقاَؿ: )َعْبِدؼ  َٛ ًِ ِبَهَحلٍّ َخاّصٍ ِبِخ  .(3))َهَىاٍؼ(؛ ِلَكْكِى

  ً ل  [(5): ](4)ق و  ؼ  الم ب س  و   ِلْمَعْبِد الُهَضاِؼ ِإَلِ الَهَىاِؼ ِلَعْبِد َغِْٓر َهَىاٍؼ.  خ 

[ق و   ـ  ى ظ ر  ٌ ذ ا الك ال  ل ي ف ي  ً : ]و  َكُيْهِكُف َأْف ُْٓىَتَصَر ِلسػِػٓػػَبػػَكيػْػً ل 
ِبَأف  َقْكَلَىا: )َعْبَد َهَىاٍؼ(  (6)

ـٍ؛  ـَ َصَى ـِ َقْبَل َكْكِف الُهَضاِؼ اْس َٛ َْٖع ًٛ ِفْ ا َفِحَٓىِئٍذ َٚ َيُككُف الث اِىْ َهْقُصكًدا َهَع َأف  َكاَف ُهْسَتْعَه
 . ـْ ٍَ ـِ َفاْف ـْ َأْكَثُر. كالَفْضُل ِلمُهَتَقدِّ ٌُ اْسِتَقَراَء

   

                                                           

ء، أبػػك جعفػػر البغػػدادؼ، عٛهػػة 245( فػػْ )ؾ(: )حبٓػػب(، ابػػف َحِبٓػػب)ت1) ٌػػػ( دمحم بػػف حبٓػػب الٍاشػػهْ، بػػالٚك
. باٖىساب كاٖخبار كالمغة كالشعر. هكلدي ببغداد ككفاتً بساهراء. كاف هؤدًبا. قاؿ ابف الىديـ: ككتبً صػحيحة

هىٍا: )هف ىسب إلِ أهً هػف الشػعراء( ك)الهغتػالٓف هػف اٖشػراؼ فػْ الجاٌميػة كا٘سػٛـ(، ك)هختمػف القبائػل 
ليػػً ٓىسػػب هؤلفػػً: )ابػػف حبٓػػب( فيقػػاؿ لػػً: الهحبػػرؼ،  كهؤتمفٍػػا( رسػػالة، ك)الهحبػػر( بفػػتح البػػاء كتشػػدٓدٌا، كا 

( رسػال ّْ ة، ك)اٖهثػاؿ عمػِ أفعػل(، ك)كتػاب هػا ك)خمق ا٘ىساف(، ك)الهىّهق( فْ أخبار قػريش، ك)أهٍػات الىبػ
جػاء اسػػهاف أحػػدٌها أشػػٍر هػػف صػػاحبً إلػػخ( رسػالة، ك)أخبػػار الشػػعراء كطبقػػاتٍـ(، ك)شػػرح دٓػػكاف الفػػرزدؽ(، 

(، كالحهػكؼ، هعجػػـ اٖدبػػاء 1/136ك)هقاتػل الفرسػػاف(، ك)الشػعراء كأىسػػابٍـ(. اىظػر: ابػػف الىػديـ، فٍرسػػت )ج
 (.6/78(، كالزركمْ، اٖعٛـ )ج1/73(، كالسٓكطْ، بغية الكعاة )ج6/2480)ج

(. كفػػْ تػػاج العػػركس: أف ىسػػبة 2)  ْ ( اسػػتثىِ هحهػػُد ْبػػُف حبٓػػٍب )اهػػرأ القػػيس الكىػػدؼ(؛ فإىػػً ٓىسػػب إلػػِ: )َهْرَقِسػػ
( ٌْ ٚهرغ القيس بف حجر كفْ حاشية شرح التصػريح عمػِ التكضػيح: الصػكاب: اهػرؤ القػيس بػف   ْ )َهْرَقِس

(، كالكقػػاد، 1/287بػػف الجػػكاىْ فػػْ الهقدهػػة. اىظػػر: أبػػك حيػػاف، اٚرتشػػاؼ )جالحػػارث بػػف هعاكيػػة كهػػا حققػػً 
 (.16/420(، كالزبٓدؼ، تاج العركس )ج2/600شرح التصريح عمِ التكضيح )ج

( فػْ الهىسػػكب إلػِ: )عبػػد 3)  ْ ِم ٍَ (، ك)َأْشػػ  ْ ( فػإف خٓػف َلػػْبٌس ُحػِذَؼ الصػػدُر، َكُىِسػَب إلػػِ العجػز، كقػػكلٍـ: )َهَىػاِف
 (.4/1954د اٖشٍل(. ابف هالؾ، شرح الكافية الشافية )جهىاؼ(، ك)عب

 ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]ِإف  الِخَطاَب ِلُقَرْيٍش[.4)
( فػػْ عبػػد هىػػاؼ. قػػاؿ سػػٓبكيً: سػػألت الخمٓػػل عػػف قػػكلٍـ فػػْ )عبػػد هىػػاؼ(: 5) ّْ ( ىػػص الجػػاربردؼ: )جػػاء )هىػػاف

ػػ ٍُ (؟ فقػػاؿ: أهػػا القيػػاس فكهػػا ذكػػرت لػػؾ، إٚ َأى  ّْ ( هخافػػَة اٚلتبػػاِس، كلػػْ فػػْ ٌػػذا الكػػٛـ )هىػػاف ّْ ىظر؛ ٖف لمقائل أف يقكؿ: ٚ ىسمـ أف الثاىْ ليس بهقصكد فْ عبػد هىػاؼ؛ ٖف هىاًفػا اسػـ صػىـ، كقػد قصػد ـْ َقػػاُلكا: )هىػػاف
 (.462(، كشآٌف، هجهكعة الشافية )ص3/376الهضاؼ إليً فأضٓف إليً. سٓبكيً، الكتاب )ج

(، كالفارسػػْ، التعميقػػة عمػػِ 4/127(، كالسػٓرافْ، شػػرح كتػػاب سػٓبكيً )ج3/367)ج ( اىظػر: سػػٓبكيً، الكتػػاب6)
 (.3/194كتاب سٓبكيً )ج
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  ً ل  ي شٍ (1)ق و  ر  ط اب  ل ق  اِؼ، َبلْ  [: ]إ ف  الخ  ًِ ِفْ الَكش  ـْ َيْقَتِصْر َعَمْي ًُ.  َل ا َثاِىًيا، َكاْسَتْحَسَى ًٍ َذَكَرُي َكْج
 ُّْ ٍّْ  َلِكِف اْسَتْبَعَدُي الت ْفَتاِزاِى ـْ ُْٓخَمُقكا ِهْف ِىْفِس )ُقَص ـْ َتُكْف (2)(ِبَأف  الُهَخاَطِبَٓف َل ًُ َل ، َكأى  ـْ ٍُ ، ِكَٚ ُجمُّ ـْ ٍُ ، َٚ ُكمُّ

ةَ  َعَرِبي ًة ُقَرِشي ةً (3)َزْكُجًُ  َْ ِبْىُت َسِِّٓد َهك 
ٌِ ُقكفَ ، َكُقَرْيشٍ ةَ ِهْف ُخَزاعَ  َبْل   . (4)؛ ِإْذ َذاَؾ ُهَتَفرِّ

ي ة[ ش  ً : ]ق ر  ل  ٌَِرؼُّ  ق و  ْ  ُدكَف َكَلِد َكَىاَىَة.  ْف َكاَف ِهْف َكَلِد الى ْضرِ : ُكلُّ هَ (5) َقاَؿ الَجْك َك ُقَرِش ٍُ َف
ٌَُك الِقَياُس.  . َك ٍّْ   َقاَؿ: َكُرب َها َقاُلكا: ُقَرْيِش

  ً ل  ب ع [(6)ق و  ٌ ه ا األ ر  د  (، َكَقْد َهَزُجكا ِهَف  : ]أ و ال  ًِ َكَها َقاُلكا: )َعْبَدِرؼ  ِف اْسًها، َكَىَسُبكا ِإَلْي اْٚسَهْٓ
ارِ  ْسَبِة ِإَلِ )َعْبِد الد  ( ِفْ الىِّ  ْ (، َك)َهْرَقِس  ْ َك)اْهِرِغ الَقْيِس(، َكَلْيَس ِهه ا ُيْعَبُأ  (،(، َك)َعْبِد الَقْيسِ َك)َعْبَقِس

ِف َهًعا.  (، َفَىَسُبكا ِإَلِ اْٚسَهْٓ  ْ ، َكُرب َها َقاُلكا: )َعْبِدؼ  َقْيِس ًِ  ِب

]  ً ي و اش  ر  ف ي ح  ذ ك  ً : ]و  ل  ًِ ِفْ  ق و  اِؼ لِ َها َحَكاُي َهْذُككٌر ِبَمْفِظ ّْ َحَكاِشْ الَكش  ِٓب  ٌػ(743)تمطِّ

ـّ )الى ْدَكُة(: ِبَفْتِح الىُّكِف، َقاَؿ ِفْ الَقاُهكسِ (7) . ُث
ةَ  َكَداُر الى ْدَكةِ : الَجَهاَعُة. (8) ُّْ  ِبَهك  ٌَا ُقَص ، َكَكاُىكا َبَىا

ُر(: بِ  َُ ا ِلمُهَشاَكَرِة. َك)َْٓخِط ٍَ ٌَػػِرؼُّ  َكْسرٍ َْٓجَتِهُعكَف ِفٓ ا. َكاْقَتَصَر الَجػػْك ٍَ ِـّ  الط اِء، َكَضهِّ  .(9)َعَمِ الض 

                                                           

 .(463ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
(، كعهػػر، أحهػػد هختػػار، 54/ 1(، كالجػػاحع، الحٓػػكاف )379/ 2التككٓػػد بػػػ)ىفس( اىظػػر: سػػٓبكيً، الكتػػاب ) (2)

 (764/ 1) المغكؼ  الصكاب هعجـ
 ( فْ )ؾ(: )لـ يكف زكجٍا(.3)
د اٖبكار كشكارد اٖفكار = حاشية السٓكطْ عمِ تفسٓر البيضاكؼ )ج4)   (.3/455( السٓكطْ، ىكٌا
رؼ، الصحاح )ج5)  (.3/1016( اىظر: الجٌك
(6.] ًِ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكَذَكَر ِفْ َحَكاِشي
ٓبْ)ت7) ، شػرؼ الػدٓف الطٓبػْ: هػف عمهػاء الحػدٓث كالتفسػٓر كالبيػاف. ٌػ( الحسٓف بف دمحم بف عبد هللا743( الطِّ

ػػل تػػكريز، هػػف عػػراؽ العجػػـ. كػػاف شػػدٓد الػػرّد عمػػِ الهبتدعػػة، هٛزًهػػا لتعمػػيـ الطمبػػة كا٘ىفػػاؽ عمػػِ ذكؼ  هػػف ٌأ
الحاجة هىٍـ، آية فْ استخراج الدقائق هف الكتاب كالسىة، هتكاضًعا، ضعٓف البصر. هف كتبً: )التبياف فْ 

كالبيػػاف(، بٛغػػة، ك)الخٛصػػة فػػْ هعرفػػة الحػػدٓث(، ك)شػػرح الكشػػاؼ( فػػْ التفسػػٓر، سػػهاي: )فتػػػكح الهعػػاىْ 
الغٓػػػب فػػػْ الكشػػػف عػػػف قىػػػاع الريػػػب(، ك)شػػػرح هشػػػكاة الهصػػػابيح( فػػػْ الحػػػدٓث. اىظػػػر: ابػػػف حجػػػر، الػػػدرر 

(، 8/239(، كابػػػػف العهػػػػاد، شػػػػذرات الػػػػذٌب )ج1/229(، كالشػػػػككاىْ، البػػػػدر الطػػػػالع )ج2/185الكاهىػػػػة )ج
 (.2/256الزركمْ، اٖعٛـ )جك 

 (.1/386( اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج8)
رؼ، الصحاح )ج9)  (.2/648( اىظر: الجٌك
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  ً ل  ر ي  (1)ق و  ك  ع  ذ  ض  ٌ ذ ا ه و  : ]و ا  ال  
ـْ َٓذْ  ؛[(2) ْف َل ًِ الت اُء، َكاِ  ـْ َيُكْف َُٓكاِفُق َها ِفي ٌَُىاَؾ. ض. َأْؼ: ِإْف َل  ُكْرُي 

] د  ب ة  إ ل ى الو اح  ي  ف ي الىّ س  د  ب  ر  ج  ً : ]و  ل  ػػػٓػػلِ  (3)ق و  ٍِ : َكُرب َها ُىِسَب ِإَلِ ِذؼ َقاَؿ ِفْ الػػت ْسػػػ
  .الَكاِحدِ 

ًِ ِبالَكاِحدِ  ٍِ ؛ ِلَتَشبُّ ًِ ًِ /ؽِبَمْفِظ ِحي اِت َٛ ًِ (4)ب/ ِلْمَجْهعِ 81، َكَص ُّْ الُخُمِق(؛ ِلَشَب ِب َٛ ، َأْؼ: َكَها َقاُلكا: )ِك
ُّْ الُخُمِق(. َقاَؿ َأُبك َحَٓػّػافَ  َباٌت(، َكالِقَياُس: )َكْمِب َٛ : )ِك ًِ ـْ ِفْ َجْهِع ٍُ ٍب( بػِ)ِكَتاٍب(؛ كَقْكُل َٛ ٌََذا )ِك : َكَلْيَس 

ُذكِذ. ى َها َهْكِرُدُي َهْكِرُد الشُّ ًِ َقاِعَدٌة، َكاِ  َْ َعَمْي  ِهه ا ُبِى

   ً ل  ب ة [(5)ق و  ًِ ِفْ الَحِقيَقِة،  : ]أل  ف  الغ ر ض  ه ف  الىّ س  َف  الَهْىُسكَب َكْصٌف ِلمَهْىُسكِب ِإَلْي َكِٖ
ًِ َكاِحدٌ  َفَة ِبالَهْكُصكِؼ.َكالَهْىُسكُب ِإَلْي  ، َفَكَجَب الَهْىُسكُب ِلُيَطاِبَق الصِّ

ط أ [ ه ت ي ف  خ  ( ب ض  ف ي  ح  )ص  (, و  )ف ر ائ ض  ً : ]و  ل  ٌَُبكا  ق و  َْٖكَثُركَف، َكَأَجاَز َذِلَؾ َقْكـٌ، َكَذ َكَذا َقاَؿ ا
اِؿ ِإَلِ ّـِ الّقاِؼ، َكالد  ٌَُها ِبَض (، َك  ْ (، َك)ُدْبِس : )ُطُٓكُر  ِفْ)ُقِرؼ  ـْ ٍِ َها َهْىُسكَباِف ِإَلِ الَجْهِع ِفْ َقْكِل ٍُ َأى 

(، َك)ُطُٓكُر ُدْبٍس(. َقاَؿ أُبك َحٓ ػػافَ  َلِ ُقرٍّ َْ الَبَياُض، َكاِ  ـْ َهْىُسكٌب ِإَلِ )الُقه َرِة(، َكٌِ ٌُ : َكٌِْ ِعْىَد
ْبَسةِ  ( ِهه ا َبَىِ الِبَىاَء الِتْ تُ )الدُّ ٍّْ َكاِد َكالُحْهِرِة، َكُيْحَتَهُل َأْف َيُككَف ِهْثَل: )ُكْرِس َف الس  ْ َلْكٌف َبْٓ ًُ (، َكٌِ ْشِب

ٌَُك َغَمٌط، َكا ِ  كِر(، َك ( َهْىُسكٌب ِإَلِ )الدُّ ا ُدكِرؼ  ٍَ : ُيَقاُؿ: )َها ِب ٍّْ ( َياَء الى َسِب، َقاَؿ: َكَقاَؿ َأُبك َعِم ى َها )ُدكِرؼ 
) ٍّْ ا(6)ِهْثُل: )ُكْرِس ٍَ ، َكَهْعَىاُي َها ِب

 َأَحٌد.  (7)

                                                           

ْسَبِة ِإَلِ الَكاِحِد[.1) ُي ِفْ الىِّ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكَجَب َردُّ
 .(464ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
لِ(3) ، الهىسػكبأك ٓجهػع  ،ً ٚ بل ٓرد إلِ الهفرد ثػـ ٓثىػِقرر الصرفٓكف أىّ  ؟)الهثىِ( ٌل ٓىسب إلِ الجهع كا 

( اسػـ الجػػىس كػػأهػا اسػـ الجهػػع كػ ، كلكىػػً (ؼ  رِ جَ ك)َشػ ،(ْ  هِ كْ َقػ( :)شجر( ٓىسػب لٍهػػا عمػِ لفظٍهػا؛ فيقػػاؿػ)قـك
لػػِ الجهػػع الهسػػ)أبابٓل(ػجهػػع التكسػػٓر كػػ ٓىسػػب إلػػِ لػػِ  ،)بساتٓف(ػبػػً كػػ ِه  ، كا  الجػػارؼ هجػػرػ العمػػـ  جهػػعالكا 

ْ   ،(ْ  ٓمِ ابِ َبػػقػػكؿ: )أَ ؛ فٓىسػػب إلٍٓػػا، فى)أعراب(ػاي كػػبالجهع الػػذؼ يحػػدث فيػػً اشػػتػككػػ ،)اٖىصار(ػكػػ  ،(ك)بسػػػاتٓى
(: ْ  فِ حَ ك)َصػػػ ،(ُّْ لِ كْ )القػػػاىكف الػػػد   (:دكلػػػة)كهػػػا فػػػْ  ،دٌا ٓىسػػػب إلػػػِ هفػػػردي، كهػػػا عػػػ(ْ  اِبػػػرَ عْ ك)أَ  ،(ؼ  ك)أىصػػػارِ 
ّـِ.  (ُّْ فِ حُ ُص ٚك يقاؿ: ) ،كف(ُّٓ فِ حَ َص بالفتح، )  (.618) التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ، رضكاف دمحماىظر: بالض 

 ( فْ )ط(: )ِلمَجِهيِع(.4)
َتِْٓف َخَطٌأ[.5) ( ِبَضه   ْ  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َك)َفَراِئُض(، َك)ُصُحِف
(6.) ٍّْ  ( فْ )ؾ(: )ُكِس
ا(.7) ٍَ  ( فْ  )ؾ(: )َباُب
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  ً ل  م ًها[(1)ق و  ار  ع  ٍب(، : ]ب ل  ص  َٛ ؛ َأْؼ: َتْعِميًقا َكػ)َهَساِجَد(، َكَها َهث َل، َكَكػ)َأْىَهاٍر(، َك)ِك
َْٖىَصارِ َباِئَل، َكَكػ)َهَداِئفَ ( ِلقَ َك)ِضَبابٍ   .(2)(( ِلَبَمٍد، َأْك ِباْلَغَمَبِة كػ)ا

   ً ل  [(3)ق و  ود  ص  ل  اله ق  ص  ـ  ي ح  ْسَبُة ِإَلِ الَعَمـِ : ]ل  َف  الَهْقُصكَد الىِّ ـْ ؛ ِٖ ًُ ِإَلِ الَكاِحِد َل َذا َرَدْدَت ، َكاِ 
. ًِ َٛ َيُككُف ِىْسَبًة ِإَلْي ـُ، َف  َْٓبَق الَعَم

ب يم ة [ ر أ الق  ً : ]ه ج  ل  َر َعْف  ق و  ًُ َجْهٌع َفَْٓىَبِغْ َأْف َُٓؤخ  ـِ َأى  ٌََذا َعَمِ َتْقِدِٓر َتْسِمي ـٌ، َك ًُ َعَم َفَكَأى 
 َهْعَىِ الَجْهِعي ِة.

ل    اؿ [ق و  ً  ه ح  ُـّ ِهَف  ً : ]و أ ى  َذا اْٚعِتَباِر أََع ٍَ ْدِؽ َفِإف  الُهْفَرَد ِب ، ِٚ ِباْعِتَباِر الصِّ ًِ كِه ٍُ ِباْعِتَباِر َهْف
 الَجْهِع؛ َفَتَأه ْل ِإَلِ )َهَحاِسَف( َجْهِع )َحَسٍف( َعَمِ َغْٓرِ ِقَياٍس.

  ً ل  ع  و اح  : (4)ق و  ه  ـ  ي ك ف  ل مج  ا  ذ ا ل  []و  ـُ الِجْىِس، كػ)َقْكـٍ(، َك)َتْهٍر(. د  ـُ الَجْهِع، َكاْس  ِفْ َهْعَىاُي اْس

  ) يد  ( ف ي )ع ب اد  يٍّ يد  : )ع ب اد  و  ً : ]ى ح  ل  َٛ : َك)الَعَباِبُٓد(َقاَؿ ِفْ الَقاُهكسِ  [(5)ق و  ، َك)الَعَباِدُٓد(، ِب
ـُ(، ك)الطُُّرُؽ  ، َك)أَكا ًٍ ُبكَف ِفْ ُكلِّ َكْج ٌِ ِل(، الذ ا َها: الِفَرُؽ ِهَف )الى اِس(، َك)الَخْٓ ٍِ َكاِحٍد ِهْف َلْفِظ

 الَبِعَٓدُة(. 

  ً ل  دي  إ ل ى و اح  (6)ق و  ع  و اح  م ى ل ف  ع  الذ ي ل ي س  ع  ه  د  الج  ذ ل ؾ  ال  ي ر  ك  ي [: ]و  ٌَُب َأِبْ  د  ٌََذا َهْذ
ٌََب 82)َهَحاِسَف( /ؽ ، َكَحَكاُي َعِف الَعَرِب َقاَؿ: َقاُلكا ِفْ الى َسِب ِإَلِ(7)دٍ يْ زَ  (، َفَذ  ْ أ/: )َهَحاِسِى

                                                           

 .(465ص) جهكعة الشافيةه، شآٌف( اىظر: 1)
ْ  َكَهْسػِجِدؼ  2) ْ  َكَصػَحِف (، ( َكاْلجهع ٓرد ِإَلِ اْلَكاِحد َفُيَقاؿ ِفْ )ُكُتِب َكُصُحٍف َكَهَساِجِد َكَفػَراِئَض): )ِكتَػاِب  ْ َكَفَرِضػ

اذ. ٌػػذا إذا كػػاف َعَمهػػًا َفَهَسػػاِجِدّؼ، كأىصػػارؼ ككٛبػػْ. َكَهػػا َجػػاَء عمػػِ غٓػػر َهػػا ذكػػر فشػػ-َكَأَهػػا َبػػاُب َهَسػػاجَد 
الجهيع غٓر عمـ ككاف لمجهع كاحد هستعهل. أها إذا كاف َعَمًها، كها إذا ُسهِّْ رجل بهساجد؛ فإىً ٓىسب إلِ 
ف اٖعػٛـ ٚ تغٓػر، فيقػاؿ فػْ )هسػاجَد( َعَمًهػا:  لفظً؛ ٖف حكهً حكػـ الهفػرد؛ ٖىػً ٚ يفٓػد هعىػِ الجهػع؛ ٖك

(، )َهَساِجِدّؼ(، كفْ )اٖىصار(: )َأْىَصا  ْ (؛ ّٖف )اٖىصار( غمب حتػِ صػار َعَمًهػا، كفػْ )ِكػٛب(: )ِكٛبػ ِرؼ 
(؛   ْ ٖىػػً اسػػـ بمػػد. اىظػػر: ابػػف الحاجػػب، الشػػافية فػػْ عمػػـ التصػػريف، كالكافيػػة ىظػػـ -كفػػْ )هػػدائَف(: )َهػػداِئِى

 (.1/411(، كركف الدٓف، شرح الشافية )ج1/42الشافية، لمىيسارؼ )ج
ـْ َيُكْف ِلمَجْهِع َكاِحٌد[.( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكل3ً) َذا َل  : ]َكاِ 
( ِفػػػْ )َعَباِبٓػػػَد(. اىظػػػر: شػػػآٌف، هجهكعػػػة 4)  ـْ َيُكػػػْف ِلمَجْهػػػِع َكاِحػػػٌد، َىْحػػػَك: )َعَباِدٓػػػِدؼٍّ َذا َلػػػ ( ىػػػص الجػػػاربردؼ: )َكاِ 

 (.465الشافية )ص
 ( ِفْ )ط(: )َعَباِبَٓد(.5)
 .(466ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 6)
 (، ك)ـ(، ك)ط(: )أبْ ٓزيد(.فْ )ؾ (7)



614 
 

ػػػٓػػلِ  (1)سػِػٓػػَبػػَكيػْػً ٍِ ًُ، َقاَؿ ِفْ الػػت ْسػػػ َف َٛ كُر ِخ ٍُ كالُجْه
(2) َٚ ، ِّْ اذِّ َكػ)ِذؼ( الَكاِحِد الِقَياِس : َكُذك الَكاِحِد الش 

ًفا ِلػ)َأِبْ زَ  َٛ َهِل الَكاِحِد، ِخ ٍْ اذِّ (3)دٍ يْ َكالُه َْٖكَحِد الش  (، َفُْٓىَسُب ِإَلِ ا
الِذؼ َلْيَس َجاِرًيا َعَمِ ِقَياِس  (4)

ـَ  (، َكَقْد َتَقد   ْ (، ك)َهَمِح (، ك)َذَكِرؼ   ْ ِهيَح(: )َحَسَى َٛ  َىِظُٓر الَجْهِع، َفُيَقاُؿ ِفْ )َهَحاِسَف(، َك)َهَذاِكَٓر(، َك)َه
 َذا الِخِٛؼ ِفْ الت ْصِغِٓر.ٌَ 

  ً ل  ([(5)ق و  ف  اس  ب ة  إ ل ى )ه ح  ٌَػػِرؼُّ  : ]ف ي الىّ س  : الُحْسُف: َىِقيُض الُقْبِح. َكالَجْهُع: َقاَؿ الَجػػْك
 َعَمِ َغِْٓر ِقَياٍس. )َهَحاِسُف(

ع    ى  ً : ]كػ)ص  ل  ([ق و  ( ِبَفْتِح  اى يٍّ ( ِبَفْتِح الر اِء. َك)َبَدِكؼ  اِد، َكُسُككِف الىُّكِف. َك)الر ؼُّ ٌَُك ِبَفْتِح الص 
اِؿ. َك)هَ  ا اتَِّباًعا ِلَضه ِة الد  ٍَ َْٖصِل، َكَضهِّ اِء َعَمِ ا ٍَ ( ِبَكْسِر ال  ْ ْىُدَكاِى َُ اِؿ. َك)ِق َدِة َكالد  ْرٌك(: ِبَفْتِح الَهَكح 

ـُ َبَمٍد ِبػ)َخَراَسافَ الِهي  .(6)(ـِ، َكُسُككِف الر اِء: اْس

   ً ل  ([(7)ق و  (. ض. : ]كػ)ر از يٍّ (، كػ)َحَبِكؼٍّ ًُ: )َرَيِكؼ   ِقَياُس

] و ي  ب د  ً : ] و  ل  (، كػ)َقا ق و  (، أك )َباَدِكؼٍّ ٍّْ (، كػ)َقاِض ًُ: )َباِدؼ  (ِقَياُس  .(8)ِضِكؼٍّ

]) ؿ  ـ  ي ز  وب  إ ل ى: )ل  ( ه ى س  )أ ز ل ي  ً : ]و  ل  ََٖزِؿ(  ق و  ٌَُك َهْىُسكٌب ِإَلِ )ا َٚ َضُركَرَة ِإَلِ َذِلَؾ، َبْل 
ـْ  :َعَمِ الِقَياِس. َقاَؿ ِفْ الَقاُهكسِ  (، َهْىُسكٌب ِإَلِ: )َل  ْ ًُ )ََٓزِل . َكَأْصُم  ْ ٌَُك َأَزِل ـُ. َك ََٖزُؿ ِبالت ْحِريِؾ: الِقَد ا

ـ  ُأْبِدَلِت الَياُء َأِلًفا؛ ِلْمِخف ِة.   ََٓزْؿ(، ُث

] ث ي  ث ال  ً : ]و  ل  ّـِ، َكالِقَياُس الَفْتُح. ؛ق و   َأْؼ: ِبالض 

                                                           

 (.4/129(، كالسٓرافْ، شرح كتاب سٓبكيً )ج3/379( اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج1)
 (.9/4731( ىاظر الجيش، تهٍٓد القكاعد بشرح تسٍٓل الفكائد )ج2)
 فْ )ؾ(، ك)ـ(، ك)ط(: )أبْ ٓزيد(. (3)
(4 َٚ ، ِّْ َْٖكَحػِد ( ساقط فْ )ؾ(، قكلً: )َكػ)ِذؼ( الَكاِحِد الِقَياِس ًفػا ِلػػ)َأِبْ َِٓزيػَد(، َفُْٓىَسػُب ِإَلػِ ا َٛ َهِل الَكاِحِد، ِخ ٍْ َكالُه

.) اذِّ  الش 
 .(467ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 5)
. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس 6)  ْ ْ  كُخراِس ْ  كُخْرِس ْ  كُخَرَسِى ْ  كُخراِسِى ( ُخراساُف: ِبٌٛد. كالىِّسَبُة: ُخراساى

 (.1/540الهحيط )ج
ـْ ََٓزْؿ([.7) ( َهْىُسكٌب ِإَلِ: )َل  ْ   ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َك)َأَزِل
 (.2/84(، كالغٛٓىْ، جاهع الدركس العربية )ج4/161( اىظر: ابف سٓدي، الهخصص )ج8)
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  ً ل  ٍ  (1)ق و  ل  ً : ق و  ى  ه  ([: ]و  ي  ب س  : )ع ق  ِبَىاُء )َفْعَمٍل( ِهْف  -َأْيًضا –َأْؼ: ِهه ا َشذ   ؛ـ 
. َقاَؿ الُهَراِدؼُّ (2)َجْرؼِ  ًِ (، َك)َعْبدَ (3)الُهَضاِؼ َهْىُسكًبا ِإَلْي  ْ (، : َكالَهْحُفكُظ ِهْف َذِلَؾ: )َتْيَهِم  ْ (، َك)َهْرَقِه ِكؼ 

(، ِفْ )  ْ (، َك)َعْبَشِه  ْ تِ َك)َعْبَقِس  ٛ ـِ ال ارِ َتْي (، (، َك)َعْبِد الَقْيسِ (، َك)اْهِرِغ الَقْيِس ْبِف َحَجرٍ (، َك)َعْبِد الد 
ْسَبِة ِإَلِ: )َحْضَرَهْكتَ  َىِظُٓر َذِلَؾ ِفْ -َأْيًضا –(، َكُشذ  َك)َعْبِد َشْهسٍ  ِب. َقاُلكا ِفْ الىِّ (: الُهَرك 

ْسَبِة ِإَلِ /ؽ ( ِفْ الىِّ : )َعَمِكؼ  ـْ ٍُ ـْ َقْكُل ـْ ََٓتَقد  (، َكِهه ا َل  ْ ّـِ ب/ )َعاِلَيِة الِحَجازِ 82)َحْضَرِه ( ِبَض ٌْرؼ  (، َك)َد
(: ِفْ )الَبْحَرْيفِ   ْ ِر(. ك)َبْحَراِى ٌْ اِؿ ِفْ )الد  ْسَبِة ِإَلِ الد  ( ِفْ الىِّ  ْ (، َك)ُخْرِس  ْ ٌَُك َبَمٌد. َك)ُخَراِس (، َك

( ِفْ )َحر افَ )ُخْرَسافَ   ْ َهَمِة، َكَتْشِدِٓد الر اِء بحزيرة ابِف ُعَهرَ (. ك)َحْرَىاِى ٍْ ( ِفْ (، ِبَفْتِح الُه  ْ . ك)َأْقَحاِط
ِرٌَا)َقْحَطافَ   .(4)(، َكَغْٓ

) ا(: )ب ت ات   ٍ )ب اي ع  (, و  ال وا ل ع اه ل  )الب ت وت  ً : ]ف ق  ل  ( َعَمِ الِقَياِس -َأْيًضا –َجاَء  [(5)ق و   ْ : )َبتِّ
 ُّْ ًُ:؛ )ُعْثَهاُف الَبتِّ ـِ، ِكِهْى  . (6)(الُهَتَقدِّ

]) اف  م س  (: )الط ي  )الب ت  ً : ]و  ل  ُس(،-َأْيًضا –. َكَقاَؿ َكَذا ِفْ الَقاُهكسِ  ق و  َِ َُ َل ْٓ : )الط 

                                                           

 .(468ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
(2.) ِّْ  ( فْ )ط(: )ُجْزَئ
 (.3/1460تكضيح الهقاصد كالهسالؾ بشرح ألفية ابف هالؾ )ج( اىظر: الهرادؼ، 3)
 ،لِ صدريإا ٓىسب ضافيًّ إا أك ا أك هزجيًّ ا إسىاديًّ لِ الهركب تركٓبً إالىسب فْ الىحك كالصرؼ:  التهٍٓد كفْ (4)

(، كيجبّ الر   دجا)كفْ (. ْ  ئِ رِ هْ اِ : )ك)اهرؤ القيس(، (ْ  مِ عْ بَ ) :(عمبؾبكيترؾ عجزي ) كز الىسب إلِ (: )جاِدؼ 
(، كفْ:   ْ كفْ )الهركب ، (ْ  هِ رَ ْض حَ (: )ك)حضرهكت، (ؼ  راهٍرهزِ راـ ٌرهز(: ))اٚسـ كمً: )بعمبِك

 (:كفْ)عبد شهس، (ْ  اسِ ب  عَ )ك (،ؼ  رِ كْ )بَ  :إلِ عجزي ٓىسب: ابف عباس()ك ،(هثل:)أبْ بكر، ا٘ضافْ(
رؼ، الصحاح )ج. (ْ  هِ شَ بْ عَ ) (، كالفٓركزأبادؼ، 1/414لدٓف، شرح الشافية )ج(، كركف ا3/922اىظر: الجٌك

 التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ، دمحم رضكاف، ك (16/9(، كالزبٓدؼ، تاج العركس )1/540القاهكس الهحيط )ج
  .(616)ص

ٌل ُهَرب ٌع َأْخَضُر، كقٓل: ٌك هف كَبٍر كُصكٍؼ، كالجهػع: َأُبػت  كِبتَػاٌت. كال5)  ٍَ ْم ٍَ : ِكساٌء غميٌع ُه َبتػاُت: َهتػاُع ( الَبتُّ
 (.9/468(، ابف سٓدي، الهحكـ )ج3/381اَلْبِٓت. كالَبَتاُت: الز اُد. اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج

ٌػ( ٌك ابف سميهاف بػف جرهػكز. ككػاف ثقػة لػً أحادٓػث. ككػاف صػاحب رأؼ كفقػً. كػاف 230( عثهاف البتْ)ت6)
ل الككفة فاىتقل إلِ البصرة فىزلٍا. ككاف هك  ػرة. كيكىػِ أبػا عهػرك. ككػاف ٓبيػع عثهاف البتْ هف ٌأ لِ لبىْ ٌز

البتكت فقٓل البتْ. ركػ عف الحسف، كالشعبِ، كركػ عىً الثكرؼ، كحهاد بف سمهة، كأشعث بف عبد الهمػؾ، 
(، كابػػػػػف أبػػػػػْ حػػػػػاتـ، الجػػػػػرح كالتعػػػػػدٓل 7/191كيزيػػػػػد بػػػػػف زريػػػػػع. اىظػػػػػر: ابػػػػػف سػػػػػعد، الطبقػػػػػات الكبػػػػػرػ )ج

 (.6/145)ج
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ـِ َعْف ِعَياضٍ   ٛ َساُف(: ُهَثم ُث ال َِ َُ َل ْٓ َك)الط 
ِرِي: ُهَعر بٌ  (1)  َدِة، َكِبُهَثى اٍة. (2)َكَغْٓ ( ِبَفْتِح الُهَكح   . َك)الَبتُّ

ٍل([ م ى )ف اع  ٌ و  ع  ً : ]و  ل  ـَ أَخِر،  ق و  ٌَُها َهَقا ًُ، َفَقْد َيُقكـُ َأَحُد ًِ َكالِذؼ َقْبَم ٌَُك الَغاِلُب ِفي ٌََذا 
ـِ )َفع اِؿ( َهقَ  ـَ )َفاِعٍل( َفِهْف ِقَيا ب اؿ (؛ا : )ى  ـ   ٍ ل  ًُ  ق و  ـْ َقْكَل ٍُ ًِ َحَهَل َبْعُض  -َأْؼ: )َصاِحُب َىْبٍل(؛ َكَعْمْي

ا َربَُّم ةَِظَّلٍم لِيَْػتيد : -َتَعاَلِ ٌَ  َو
ـٍ، َكِهْف ِقَياـِ (3) :  ؛ َأْؼ: ِبِذؼ ُظْم ـْ ٍُ اٍؿ(: َقْكُل ـَ )َفع  )َفاِعٍل( َهَقا

َها، َقاُلكا: )اْهرَ  ٍُ ُرٌَُها َهَقاَه َف  )الِحَياَكَة( ِهَف الِحَرِؼ، َكَقْد َيُقكـُ َغْٓ أٌَة )َحاِئؾ( ِفْ َهْعَىِ )َحك اٍؾ(؛ ِٖ
 ٍَ ـٍ، َك)َرُجٌل َى (ِهْعَطاٌر(؛ َأْؼ: َذا ِعْطٍر. َك)َرُجٌل َطْعـٌ(؛ َأْؼ: ُذْك َطَعا ِفْ الى ٍاِر.  ؛ َأْؼ: ُذك َعَهلٍ (4)اِرؼ 

ًِ (5)قاؿ ابػْػُف هػَالػِػؾٍ  َٚ ُيَقاُس َعَمْي  ًُ ٌََذا ُكمُّ ٌَُب ِسٓبكيً(6): َك ٌَُك َهْذ َٚ ُيَقاُؿ ِلَصاِحِب (7) . اىتٍِ. َك . َقاَؿ: 
دِ  اٌر(. َكَعِف الُهَبرِّ ِعِٓر: )َشع  اٌي(، َكَٚ ِلَصاِحِب الش  ِة: )َفك  ٍَ ِقِٓق: )َدق اٌؽ(، َكَٚ ِلَصاِحَب الَفاِك : َأف  (8)الد 

                                                           

ٌَػَذا لهػا ( )الطٓمساف(: شبً اٖردية1) : أرػ َكاَىت صفًرا؛ َفمػَذِلؾ َقػاَؿ  ّْ ر. َقاَؿ اْلَقاِبِس ٍْ ، ٓكضع عمِ اْلَكِتَفِْٓف َكالّظ
ـ،   ٛ ٍِـ الطيالسة الصفر: ُيَقػاؿ: )طٓمسػاف(: ِبَفػْتح الػ اف، َعَمْٓ ٍَ اؿ هف ٍٓكد َأْصَب ج  َجاَء ِفْ الَحِدٓث َأف أْتَباَع الد 

سػهع )فػيعٛف( ِباْلَكْسػِر َغٓػري، َكأْكثػر َهػا َيػْأِتْ )فػيعٛف( َهْفُتكًحػا َأك هضػهكًها. َكلػـ َككسرٌَا. َقػاَؿ اْلَخِمٓػل: َكلػـ أ
َْصػػػَهِعْ اْلكسػػػر. َكَقكلػػػً: )ُجب ػػػة طيالسػػػية(. اىظػػػر: عيػػػاض، هشػػػارؽ اٖىػػػكار عمػػػِ صػػػحاح أثػػػار  ْٖ يعػػػرؼ ا

 (.1/324)ج
 (.1/554( اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج2)
 [. 46( ]فصمت:3) 
ّىهػػا 4) ػػٌر(، كا  ٍِ (. قػػالكا: )َى ػاِرؼ  ٍَ ػػٌر( بهعىػػِ: )َى ٍِ ( فػْ )ؾ(: )ىٍػػراؼ(. كقػػد ُيغىػْ )َفِعػػل( عػػف ذؼ اليػػاء؛ كقػكلٍـ: )َى

(، فٓجعمكىً بهىزلة عهل، كفيً ذلؾ الهعىِ. كقاؿ الشاعر: اِرؼ  ٍَ  ٓريدكف )َى
ٍِْر ... ٚ ُأْدِلُج الّمَٓل كلكْف َأبْ  ٍّْ كلكى ْ َى ِم  َتِكْر لسُت ِبَمْٓ

 (.2/685(، كابف الضائع، المهحة فْ شرح الهمحة )ج3/384اىظر: سٓبكيً، الكتاب )ج
 .(469ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 5)
(، كابف الضػائع، 4/1963(، كابػْػُف هػَالػِػٍؾ، شرح الكافية الشافية )ج1/565( اىظر: ابف دريد، جهٍرة المغة )ج6)

(، كالهػػػػػرادؼ، تكضػػػػػيح الهقاصػػػػػد كالهسػػػػػالؾ بشػػػػػرح ألفيػػػػػة ابػػػػػف هالػػػػػؾ 2/685المهحػػػػػة فػػػػػْ شػػػػػرح الهمحػػػػػة )ج
 (.469(، كشآٌف، هجهكعة الشافية )ص3/408(، كالسٓكطْ، ٌهع الٍكاهع )ج3/1466)ج

 (.3/382( سٓبكيً، الكتاب )ج7)
ػػَىاَعة؛ ِلتَػػُدؿ  ِهػػَف الّىَسػػبِ 8)  ْسػػـ ِلَهْعىػػِ الصِّ ًِ اِٚ ًِ اْلَيػػاُء(.  ( كقػػد ذكػػري فػػْ َبػػاب: )َهػػا ْٓبىػػِ َعَمْيػػ عمػػِ َهػػا تَػػُدؿُّ َعَمْيػػ

 (.3/161الهبرد، الهقتضب )ج
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( ِبَهْعَىِ َص  ًٛ ِل()َفاِع َٚ َْٓبُعَد َدْعَكػ (1)اِحٍب. َكَذا ِقَياٌس، َكِفْ )َشْرِح الُهَفص  اٌؿ( َحت ِ  ، َكَكُثَر )َفع 
 

َٛ ُيْهِكُف َدْعَكػ الِقَياِس فِ 83الِقَياِس /ؽ ، َكَقل  )َفاِعٌل(؛ َف ًِ ؛ ِلُىُدكِرِي.أ/ ِفي ًِ  ي

ر ع([  )ال  د  ً : ]و  ل  ًِ ِدْرٌع.ق و  َهَمٍة، ُيَقاُؿ: )َرُجٌل َداِرٌع(؛ َأْؼ: َعَمْي ٍْ  ٌَُك ِبػ)َداٍؿ( ُه

  ً ل  ائ ل [(2)ق و  ه ل  ش  ا َتشكُلً، : ]ج  ٍَ ا؛ َأْؼ:  َشاَلِت الى اَقُة ِبَذَىِب ٍَ ًُ. َكَشاَؿ َذَىُب ًُ؛ َأْؼ: َرَفَعْت َكَأَشاَلْت
ا-َأْيًضا –َفَع. َك)الَشْكُؿ( ِاْرتَ  ٍَ ا، َكَأَتِ َعَمْٓ ٍَ ا، َكاْرَتَفَع ِضْرُع ٍَ ا َسْبَعُة  : الىُّكُؽ الِتْ َجف  َلَبُى ٍَ ِهْف ِىَتاِج

 ّْ ٍِ ٌَاٍء؛ َف  َٛ اِئُل ِب َْ َجْهٌع َعَمِ َغِْٓر الِقَياِس. َكَأه ا الش  ٍر َكَثَهاِىَيٌة. الَكاِحَدُة: َشاِئَمٌة، ِكٌِ ٍُ لى اَقُة الِتْ ا َأْش
ٌؿ، ِهْثَل: )َراِكٍع(، َك)ُرَكٌع(.ِصَحاح . َكالَجْهُع: ُشك  ًٛ ا َأْص ٍَ ا ِلمَِّقاِح، َكَٚ َلَبَف َل ٍَ َتُشكُؿ ِبَذَىِب
(3) . 

ائ ل [ ى اق ة  ش  ً : ]و  ل  ٌَِرؼُّ  ق و  ًُ. : ُيَقاؿُ (4) َقاَؿ الَجْك ًُ(؛ َأْؼ: َرَفَعْت ا، َكَأَشاَلْت ٍَ  : )َشاَلِت الى اَقُة ِبَذَىِب

ف ط اٍر[ : ذ ات  اى  ً : ]أ ي  ل  ُّْ  ق و  ًٌ ُأْخَرػ، َذَكَرٌَا الَحَمِب ًِ َأْكْج ًِ  ِفي ُرُي: (5)ِفْ ِإْعَراِب ٌ ا، َكَغْٓ د  ف  : أَ أ ح 
ِهُٓر: ِلْمَْٓكـِ.  َلِة. َكالض  ْٕ (: ِل ًِ ٍء(، َكالَباُء ِفْ )ِب ْْ ْقِف(، َأْك )َش االت ْذِكَٓر َعَمِ َتْأِكيِل: )الس   ٍ ي ث اى   : َأف  و 

ُر َكُتَؤى ُث، َأْىَشَد الَفر اءُ  َهاَء ُتَذك   : الس 

ل و   ًهػا و  ً  ق و  ػ ػه اء  إ ل ي  ف ع  الس   ر 
 

اء  وبالسػػػحاب    ػػػه  ػػػا ب الس  ى  ق   (6)ل ح 
 

                                                           

(، كركػػػػػف الػػػػػدٓف، شػػػػػرح الشػػػػػافية 604-1/603( اىظػػػػػر: ابػػػػػف الحاجػػػػػب، ا٘يضػػػػػاح فػػػػػْ شػػػػػرح الهفصػػػػػل )ج1) 
 (.2/1146)ج

 ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َكَىاَقٌة َشاِئٌل[.2)
رؼ، الصحاح )ج3)  (. 5/1742( اىظر: الجٌك
 . 5/1742الهرجع السابق، ج( اىظر: 4)
 (.10/528( كهىٍا: أىٍا عمِ الى َسِب؛ أؼ: ذات اىفطاٍر. ىحك: ُهْرِضٍع كحائٍض. السهٓف، الدر الهصكف )ج5) 
( البٓػػت هػػف ]الػػكافر[، لمفػػرزدؽ فػػْ هىتٍػػِ الطمػػب، كالػػدر الهصػػكف، كبػػٛ ىسػػبة فػػْ: هعػػاىْ القػػرآف، لمفػػراء. 6) 

َهاءِ  ُد فيً: تذكُٓر الس  ٌِ ا. كالشا ٍَ  :الت ْذِكٓرِ  ِفْ َبرِّؼٍّ  اْبفُ  َأىشد كفْ المساف:  َكتأىُٓث
َهاءُ  رَفعَ  فَمكْ  ًِ  الس  َهاءِ  َلِحْقىا...  َقْكهًا، ِإَلْي حاِب  َهعَ  بالس   الس 

(، 1/235(، كالبغػػدادؼ: دمحم، هىتٍػػِ الطمػػب هػػف أشػػعار العػػرب )ج3/199اىظػػر: الفػػراء، هعػػاىْ القػػرآف )ج
 .  (10/528السهٓف، الدر الهصكف )ج، ك (398/ 14) العرب لساف
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ا  ٍ ث ال ث  ـُ الِجْىِس و  ًُ َكَبَْٓف َكاِحِدِي ِبالت اِء؛ َفُيَقاُؿ: )َسَهاءٌة(، َكاْس َى ْٓ ـُ ِجْىٍس، ُيَفر ُؽ َب ا اْس ٍَ : َأى 
 ُّْ َذا َقاَؿ الِفاِرِس ٍَ ُر، َكُيَؤى ُث؛ َكِل َُٓذك 
ًِ تعالِ:﴿(1) ٌَُك َكَقْكِل ِْتَِشٌ :  ٌُ َجرِ ك﴿ ,(2)﴾َجَراٌد  الشا

ْخَضِ 
َ
ْغجَ ، ك﴿ (3)﴾اْْل

َ
َِْلػِرٍ أ ٌُ  .(4)﴾اُز ََنٍْو 

  ً ل  َْٓت (7)الَفاِرُض  [(6)﴾َبَلَرةٌ ََّل فَارٌِض : ]﴿(5)ق و  ا ُسهِّ ٍَ  : الُهِسى ُة، َكَقْد َفَرَضْت ُفُركًضا، َكَكَأى 
ا، َكَبَمَغْت آِخَرٌَا. كشاؼ ٍَ ا، َكَطَعَىْت ٍَ ا َفَرَضْت ِسى  ٍَ َى  َفاِرًضا؛ ِٖ
(8) . 

وٍض[ : ذ ات ف ر  ً : ]؛ أ ي  ل  ( ُفُركًضا، ٌَُك َهْصَدٌر. ُيَقاُؿ: َفَرَضِت الَبَقرُ  ق و  ، َكػ)َضَرَب(، َك)َكُرـَ
فِّ  َئةُ (9)َكِفَراَضًة: َطَعَىْت ِفْ السِّ ّـِ الَكاِؼ، َكَكْسِرٌَا. َك)الُحَطْٓ ْسَكُة(: ِبَض َِ ْهَزٍة . َك)الُؾ ٍَ ـ  ِب ِف، ُث َهَمَتْٓ ٍْ (: ِبُه

َىةٍ  ْٓ ٍَ ْعَيُة(: (: َلَقُب )َجَرَكؿٍ َكػ)ُج َِ اِعِر. َك)الُب ّـِ َكالَكْسِر. -َأْيًضا -( الش   ِبالض 
  ً ل  ي(10)ق و  ـ  الك اس  : ]أ ى ت  الط اع 

َف   [(11) ِبٍف(، َك)َتاِهٍر(؛ ِٖ َٚ : )َكاٍس(: ِهْف َباِب: ) ـْ ٍِ ِفْ َقْكِل
ِف، َفَمْك ُأِريَد  َف  الَكاِسْ ِفْ )الَكاِسْ(: ِهْف )َكَسْكُت َزْيًدا ُجب ًة(، َيْقَتِضْ َهْفُعكَلْٓ َذِلَؾ ْٚخَتل  الَهْعَىِ؛ ِٖ

                                                           

 (.4/421(، كالشربٓىْ، السراج الهىٓر )ج4/31( الفارسْ، الحجة لمقراءات السبعة )ج1)
 [.7( ]القهر:2) 
 [. 80( ]يس:3) 
 [.20( ]القهر:4) 
 ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]َأْؼ: َذات ُفُركٍض[.5)
 [.68( ]البقرة:6)
 .(470ص) ة الشافيةهجهكع، شآٌف( اىظر: 7)
ْ الَكبٓرُة. 8) ( اىظر: )َفُرَضت الَبَقَرُة ُفركضًة(: ُلَغٌة فْ: )َفَرَضِت البقرُة َتْفِرُض ُفركضًا(؛ أؼ: صارْت فارضًا، ٌك

رؼ، الصحاح )ج2/274اىظر: الفارابْ، هعجـ دٓكاف اٖدب )ج (، كالزهخشػرؼ، الكشػاؼ 3/1097(، كالجٌك
 (.1/148)ج

. اىظػػر: الفٓركزأبػادؼ، القػػاهكس الهحػػيط ( َفَرَضػِت البَ 9)  ػفِّ ، فركضػًا كَفراضػػًة: َطَعَىػْت فػػْ السِّ َقػػَرُة، كَضػَرَب كَكػػُرـَ
 (.1/650)ج

ََتْكا ِبالت اِء[.10) َٖ ْجَراَء َعَمِ الِفْعِل  ِ٘  ( ساقط فْ )ؾ(، إلِ َقْكلً: ]حت ِ َلْك َأَراُدكا ا
 ة يهدح بٍا بغيًضا، كيٍجك الِزْبِرقاف بف بدر:( ٌذا بٓت هف ]البسيط[، قالً الحطٓئة ضهف قصٓد11)

ـُ الكاسْ  َدِع الهكاِرـ ٚ َتْرَحْل لُبْغَِٓتٍا ... كاْقُعُد فإّىؾ أىت الط اِع
؛ أؼ: ذك طعػػػاـ، كذك   ( هػػف بػػاب الىسػػبة، ثػػـ ُرد  َْ ـَ الكاِسػػ كقػػد استشػػٍد بالبٓػػت عمػػِ أىٍػػـ قػػالكا: )إف  الطػػػاِع

(، كالرضػػْ، شػػرح الشػػافية 1/143(، كالخمٓػػل، العػػٓف )ج108طٓئػػة )صاىظػػر: الحطٓئػػة، دٓػػكاف الح كسػػكة.
 (.1/417(، كركف الدٓف، شرح الشافية )ج2/88)ج
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ـِ(، َفَكَذا )َكاٍس( َكَجَب َأْف َيُككَف َهْعَىاُي: )َذا ٌَُك )آِكُل الط َعا ـِ(، َك ـٍ(، )َكاٍس( ِبُهَقاَبَمِة )الط اِع  )َطاِع
َذا ُأِريَد غَ  َؿ. َكاِ  َٖك  ِبُس؛ ِلُيَطاِبَق الث اِىْ ا  ٛ ٌَا ُهْىَتٍف، الُكْسَكِة(؛ َأؼ: ال ُْٓر َذِلَؾ اْىَتَفِت الُهَطاَبَقُة، َكاْىِتَفاُؤ

ـٍ(، َكَٚ يَ  ـُ( َعَمِ َهْعَىِ: )ُذك َطَعا ِصحُّ َفُيْحَهُل )الَكاِسْ( َعَمِ الى َسِب، َكَهْعَىاُي: ُذك ُكْسَكٍة(، ُحِهَل )الط اِع
َها َأْسَهاُء َفاِعِمَٓف، ِإْذ َلْيَس ُهَرادُ  ٍِ َهاَأْف ُْٓدَعِ ِفٓ ٍُ ـْ َل ٍِ ـْ ِفْ اْسِتْعَهاِل ٌُ

(1) ،) ـَ ٌَُك )َطِع  ) ًٛ : َأف  َثه َة )ِفْع
َفَعَدَؿ ِفْ )َراِضَيٍة( ِهْف )َرِضُٓت(،  َك)َكَسا(، َفِإَذا َكَجَب الُعُدكُؿ ِإَلِ َهْعَىِ الى َسِب. َكِلَذا َقاَؿ الَخِمٓػػلُ 

ِبَف(، َك)الت اِهَر(  ٛ ً  ِفْ   َعَمِ َهْعَىِ الى َسِب ِبَهْعَىِ: )َذاُت ِرًضِ(، َكَها َأف  )ال ل    :(2)ق و 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ت ى  ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  أ ى   وغ ر  ه    وز ع 

 
ػػػػػػػػػػػػ  ر  ى  ػػػػػػػػػػػػي ف  ت ػػػػػػػػػػػػاه  ب ػػػػػػػػػػػػف  فػػػػػػػػػػػػي الص   ؾ  ال 

 
 :(3)َقْكِلْ ه ا َسَىَح ِبْ َخاِطرٌ )ُذك َلَبٍف(، َك)ُذك َتْهٍر(. َكهِ   ِبَهْعَىِ:

ق ػػػػػػػػةٍ  ر  خ  ػػػػػػػوٍت و  ي ا ب ق  ى  ػػػػػػػف  الػػػػػػػد  ػػػػػػػى ه  ض   ت ر 
 

ـ    ػػػػػػػػؾ  الط ػػػػػػػػاع  ـ  أ ى  م ػػػػػػػػ يػػػػػػػػؾ  و اع  ػػػػػػػػي ت و ار   الك اس 
 

ر ة  الى ػػػػد أ ػػػػك  ا س  ػػػػو  ٍص ل ق  ػػػػر  ي  ح  ػػػػف  ذ  ـ  ه  ػػػػ  ف ك 
 

ػػػل  الكاسػػػي  ػػػو أ ف ض  ا س  ػػػو  ق  ػػػا أ ب  ه  ط اًشػػػا و  ع 
(4) 

 
 .(5)إقمٓد

اًزا[ ً : ]ه ج  ل  ٌََذا إِ  ق و  ، َكَعَمِ  ْسَىاِد الَهَجاِزؼِّ ِ٘ ـِ الَفاِعِل ِإَلِ الَهْفُعكِؿ، َفَيُككُف ِهْف َباِب ا ْسَىاُد اْٚس
َٛ َيُككُف َها َذَكَرُي َجَكاًبا َعه ا َِٓرُد َعَمِ الَخِمٓػػلِ  ا اْبِتَداِئيًّا. ض. َٚ َيُككُف ِبَهْعَىِ ِذؼ َكَذا، َف ًٍ  ، َبْل َتْكِجٓ

                                                           

 .(471ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
ِْٓف َتاِهُر(؛ أؼ: )ُذك َلَبٍف كَتْهر(.2)  ِبٌف فْ الص   َقػاؿَ كفْ المساف:  ( ٌذا بٓت هف ]هجزكء الكاهل[، لمحطٓئة: )َٚ

 :اْلُحَطَْٓئةُ 
ِْٓف، ٚبٌف،...  َأى ؾَ  كَزَعْهتَ  كَغَرْرَتىْ،  تاِهْر  بالص 

 :اٖلفاظ كتابكفْ 
ِٓف، ِٚبٌف، أى ؾَ  كَزَعهتَ  أَغَررَتِىْ،  تاِهْر؟ بالص 

الزكزىػػػػْ، شػػػػرح الهعمقػػػػات السػػػػبع ، ك (455ص) اٖلفػػػػاظ كتػػػػاب ،السػػػػكٓت ابػػػػفاىظػػػػر: باٚسػػػػتفٍاـ لٙىكػػػػار. 
 (.113كالحهٛكؼ، شذا العرؼ فْ فف الصرؼ )ص، (13/374ج) العرب لساف، كابف هىظكر(، 43)ص

 ( هف ىظـ ابف جهاعة.3) 
( البٓتػػػاف هػػػف ]الطكيػػػل[، كلػػػـ أجػػػد لٍهػػػا ىسػػػبة. كربهػػػا الصػػػكاب )ذكؼ[ بػػػدًٚ هػػػف )ذؼ[، ك)فاضػػػل [ بػػػدٚ هػػػف 4)

 )فضل[؛ حتِ يستقيـ الكزف كالهعىِ.
 ٌػ(.700الدٓف: أحهد بف هحهكد بف عهر الجىدؼ)ت ( شرح الهفصل، الهسهِ: بػ)ا٘قمٓد( لتاج5)
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  ً ل  [(1)ق و  ا ب الت اء  م ى الف ع ل  أل  ت و  ر اء  ع  ج  وا اإل  ًُ  : ]حت ى ل و  أ ر اد  َْٓكـَ : ﴿-َتَعاَلِ –َجَعُمكا ِهْف َذِلَؾ َقْكَل
ٌَُل ُكلُّ ُهرِضَعٍة َعه ا َأْرَضَعْت  ْرَضاِع ُهْمِقَهًة  (2)﴾َتَرْكَىٍا َتذ ِ٘ َْ ِفْ  َحاِؿ ا

ٌِ َقاُلكا: )الُهْرِضَعُة(: الِتْ 
، َك)الُهْرِضُع(  ْ ِب ا الص  ٍَ َثْدَٓ
ْرَضاَع (3) ِ٘ ـْ ُتَباِشِر ا ْف َل ا َأْف ُتْرِضَع، َكاِ  ٍَ ا : الِتْ ِهْف َشْأِى ٍَ َفْ َحاِؿ َكْصِف

ِرٌَا؟ 83/ؽ ٌَا! َفَكَْٓف ِبَغْٓ ٌَُل َعْف َكَلِد ْكِؿ َتْذ ٍَ ِة ال ٌَِذِي ِهْف ِشد  ، َكالَهْعَىِ َأف   ًِ  ب/ ِب
ً  سيبويً م  ه  ح  ً : ]و  ل  ق و 
افٍ  (4) ٍء أ و  إ ى س  ي  ة  ش  ف  ً  ص  م ى أ ى  ِل( [ع  : َها (5)َقاَؿ ِفْ )َشْرِح الُهَفص 

ُي ِإَلِ َهْعًىِ َيْقَتِضْ َحْذَؼ الت اِء، َكَها َذَكَرُي سػِػٓػػَبػػَكيػْػً َذَكَرُي الَخِمٓػػلُ  ًُ َرد  َى  ـْ  َأْحَسُف؛ ِٖ ٍُ َتْأِكيٌل َبِعٌٓد، َكاتَِّفاُق
ًِ الَخمِ  ٌََب ِإَلْي ِة َها َذ َفِة الث اِبَتِة ُدكَف الَحاِدَثِة، َدِلٌٓل َعَمِ ِصح  ًُ ِإى َها َيُككُف ِفْ الصِّ َلْك ِإْذ  (6) ٓػػلُ َعَمِ َأى 

ِرِي َعَمِ َسَكاٍء.  ٌء َلَجَرػ ِفْ الُحُدكِث َكَغْٓ ْْ ًُ َش ًُ ِبَأى   َكاَف الُهَصّحُح َتْأِكيُم
  ً ل  ي ع( ه ع ب د  (7)ق و   ٍ : ])ه 

 ؛ َأْؼ: َطِريٌق ُهَذل ٌل. [(8)
ي [ د  ي ب ط ل  ط ر  ً : ]و  ل  ِل(  ق و  ـْ ِإى َها َجَعُمكُي؛ َأْؼ:  اْٚخِتَصاَص، َأَجاَب ِفْ )َشْرِح الُهَفص  ٍُ : ِبَأى 
ًزا، َٚ ُهكِجًبا، َكَأَجاَب  ـْ ِإى َها  -َأْيًضا –ُهَجكِّ ٌُ ُهكا، َك ٚ  َأْف ُيَعهِّ ـْ ِإ ٍُ ْمَزُه َٓ َٚ  ًُ َعه ا َأْكَرَد َعَمِ الَعْكِس، ِبَأى 

ٌَزِ َعم   : )َىاَقٌة َضاِهٌر(؛ َأِؼ:  ـْ ٍِ يَمٌة ُمكا َىْحَك: )َحاِئٍض(، َك)َطاِهٍث(. اىتٍِ. َكَلَؾ َأْف َتُقكَؿ: َٚ ُبد  ِلِهْثِل َقْكِل
، َتَعٓ َف َأَحُد ال ًِ ًِ ِفي َذا َبُطَل َها َذَكُركُي ِهَف اْٚخِتَصاِص؛ ِلَعَدِه ِف ِهْف َسَبٍب َيْقَتِضْ َحْذَؼ الت اِء، َكاِ  َقْكَلْٓ

َرادِ  ًِ َعِمِ اٚطِّ اِبَقِْٓف، َفَكَجَب الَقْكُؿ ِب  . كهللا أعمـ.(9)الس 

                                                           

 .(472ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
 .[2( ]الحج:2) 
( كها كاف عمِ )ُهْفِعل( هّها ٚ ٓكصف بً الهذكر فٍك بغٓر ٌاء، ىحك: )ُهْرِضٍع(، ك)ُظْبَيٍة ُهْشِدٍف( فإذا أرادكا 3)

ر  الفعل قالكا: )ُهْرِضَعٌة(. السٓكطْ،  .(2/192)ج فْ عمـك المغة كأىكاعٍاالهٌز
  (.384-3/383)ج الكتاب سٓبكيً،اىظر:  (4)
 .(2/1146ركف الدٓف، شرح الشافية )جك ، (1/533)ج ( اىظر: ابف الحاجب، ا٘يضاح فْ شرح الهفصل5) 
  (.1/270الخمٓل، العٓف )ج( 6)
 .(472اىظر: شآٌف، هجهكعة الشافية )ص قصد: )حائض، كطالق، كهرضع(. (7)
َيػػٌع(، كػػػ)َهْقَعٍد(: َبػػٌِّٓف، ج: )َهٍػػاِيُع(. َكِفػػ8ْ) ٍْ ٌُػػَك الط ِريػػُق   ( طريػػٌق )َه َيػػَع(  ٍْ ػػكا الِبػػَدَع كاْلَزُهػػكا الَه : )اتق  ٍّْ َحػػِدِٓث َعِمػػ

يُّػػِع(: اْٚىِبسػػاٍط. اىظػػر: أبػػ ٍَ ٌُػػَك )َهْفَعػػٌل( ِهػػَف )الت  ـُ زائػػدٌة، َك  ادر أبػػْ هسػػحلىػػك  ،هسػػحل كالكاِسػػُع الُهْىَبِسػػُط. َكاْلِهػػي
كالفٓركزأبػػػادؼ، القػػػاهكس الهحػػػيط ، (4/377)ج الىٍايػػػة فػػػْ غريػػػب الحػػػدٓث كاٖثػػػر ابػػػف اٖثٓػػػر،ك ، (1/9)ج
 . (1/777)ج

( كها كاف عمِ فاعل هها ٚ يككف كصًفا لمهذكر فٍػك بغٓػر ٌػاء ىحػك: )حػائض كطػالق كطاهػث(، فػإذا أرادكا 9)
مِ )فاعل( تككف لمهذكر كالهؤىث، فمـ يفرقػكا بٓىٍهػا. قػالكا: الفعل قالكا: )طالقة كحاهمة(. كقد جاءت أشياء ع

)جهل ضاهر(، ك)ىاقة ضاهر(، ك)رجػل عاشػق(، ك)اهػرأة عاشػق(. كقػد يػأتْ فاعػل كصػًفا لمهؤىػث بهعىٓػٓف، 
فتثبت الٍاء فْ أحدٌها دكف أخر، يقاؿ: )اهرأة طاٌر هف الحػيض(، ك)طػاٌرة هػف العٓػكب(، ك)حاهػل هػف 

ػا(. ك)قاعػد عػف الحػيض(، ك)قاعػدة هػف القعػكد(. السػٓكطْ، الَحْهل(، ك)حاهمة ػر فػْ عمػـك  عمػِ ظٌٍر الهٌز
 .(2/192)ج المغة كأىكاعٍا
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   ً ل  [(1)ق و  اه ر  ى اق ة  ض  , و  ق  ر أ ة  ع اش  ِر َكالُهَؤى ِث، َهَع َكْكِف  : ]و اه  َف الُهَذك  َها َبْٓ ٍِ ُقكا ِفٓ ـْ ُيَفرِّ ُث َل َحْٓ
ُر َهْخُصكٍص ِبالُهؤَ  ٌَُها َغْٓ ـُ.ض.َهْعَىا ـْ ُْٓكَجْد الِعم ُة، َكُكِجَد الُحْك َها، َفَم ٍُ َى ْٓ ٌَُك ُهْشَتَرٌؾ َب   ى ِث، َبْل 

                                                           

رَقْكلً: ] ساقط فْ )ؾ(، إلِ (1) ٌَُىا َبَياُف الَجْهِع الُهَكس   .[َكالُهَراُد 
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 الباب الثالث والعشروف: الجهع 
  ً ل  [(1)ق و  ر  س  ع  اله ك  ه  ٌ ى ا ب ي اف  الج  : ]و اله ر اد  

ِبَىاُء َكاِحِدِي، َكَٚ َحاَجَة ِإَلِ  (3)ٌَُك َها َتَغٓ َر ِفيًِ  (2)
ًُ ِذكْ  ـ  َل ًُ، ُث َف  َتْغَِٓٓر الِبَىاِء ُيْغِىْ َعْى ـِ؛ ِٖ و اؿٍ ِر َتَغُِّٓر الى ْظ ب ع ة  أ ح  ٌ ا: أ ر  د  : َأْف َيُككَف الَجْهُع َأْكَثَر ِهَف أ ح 

ًُ، َكػ)ُكُتٍب(. والث اى يالَكاِحِد، َكػ)ِصْىَكاٍف(.  َكَيْخَتِمَفا ِفْ  : َأْف ََٓتَساَكَيا ِفْ الُحُركِؼ،و الث ال ث  : َعْكُس
ه ِة  ًُ ِفْ الَكاِحِد، َفِإَذا َكُثَر ُجِعَل َبَدُؿ الض  ُل ًُ ُيَضُـّ َأك  ـُ 84/ؽالَحَرَكِة، َكػ)َجَكاِلَق(؛ َفِإى   ٌ أ/ َفْتَحًة، َكُتُتَك

ُرٌَا ِفْ الُهْفَرِد.  َِٖلُف ِفْ الَجْهِع َغْٓ َها، كَيخْ و الر اب ع  ا ٍِ (، ُفْمؾٍ ِفْ الت ْقِدِٓر، َكػ)(4)َتِمَفا: َأْف ََٓتَساَكَيا َفٓ
َجافٍ َك) ِؿ َشْكٍل َلْفًظا، َأْك َتْقِدًٓرا، َكَقْد َٓ ٌِ ْجَتِهُع (، َكالَحاِصُل: َأف  الت ْغَِٓٓر َيُككُف ِبِزَياَدٍة، َأْك َىْقٍص، َأْك َتَبدُّ

ا، َكػ)ِرَجاٍؿ(.  ٍَ َثُة َكػ)ِغْمَهاٍف(، َك)اْثَىاِف( ِهْى َٛ  الث 

م ٍس([؛ق و   ـ  ي ك ف  كػ)ف  ً : ]ف إ ف  ل  َأْؼ: َفِإْف َكاَف َعَمِ )َفْعٍل( ِبَفْتِح الَفاِء، َفُْٓجَهُع َغاِلًبا ِفْ الِقم ِة  ل 
ا ِبالَياِء، َأْك ِبالَكاِك، َىْحَك: )َفْمٍس(، َك)َظبْ  ٍَ ـِ، َأْك ُهْعَتم   ٛ (، َعَمِ )َأْفُعٍل(، َأْؼ: َسَكاٌء َكاَف َصِحيَح ال ٍْ
(، ْ  ُظبُ َك)َدْلٍك(، َفُيَقاُؿ: )َأْفُمٌس(، َك)َأْظٌب(، َك)َأْدٌؿ(، َكِفْ الَكْثَرِة َعَمِ )ُفُعكٍؿ(؛ َفُيَقاٌؿ: )ُفُمكٌس(، َك)

 .) ٌْ  َك)ُدُل

                                                           

كهاعدا  (.اسٍ رَ فْ )أَ ػك (اؿٍ عَ فْ )أَ ك(، ةٍ يَ تْ )فِ ػ( كةٍ مَ عْ )فِ ك (،سٍ مُ فْ )أَ ػ( كلٍ عُ فْ ك)أَ  ،(ةٍ حَ مِ سْ )أَ ػك (،ةٌ مَ عِ فْ أَ )أهثمة جهع القمة:  (1)
قد يستغرؽ ببعض أبىية القمة عف بعض أبىية الكثرة: هثل:)رجل، كأرجل(ك)عىق،  ،ٌذي اٚربعة فجهكع كثرة

، (اؿٌ جَ رِ (: )لٍ جُ )رَ  :ببعض أبىية الكثرة عف بعض أبىية القمة: هثلُ  ىِكأعىاؽ(،ك)فؤاد، كأفئدة(. كقد يستغ
(  كخرج بٌ مُ كْ أَ ) (:بٍ مْ )كَ : ىحك ( صحيح العٓف،لٍ عْ ( جهع لكل اسـ )ثٛثْ( عمِ )فَ لٌ عُ فْ )أَ ك كب(.مُ قُ ) (:بٍ مْ ك)قَ 

كخرج بصحيح العٓف هعتل العٓف  ،(دٌ بُ عْ أَ ) (:دٌ بْ كجاء )عَ  ،(ـٌ خُ ْض أَ (: )ـٍ خْ )َض  باٚسـ الصفة فٛ ٓجكز ىحك:
التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ رضكاف دمحم، اىظر:  .كذاً ذُ  شُ ( إٚ  فٌ ُٓ عْ أَ ) (:فٍ ْٓ ك)عَ  ،(بٌ كُ ثْ أَ ) (:بٍ كْ ىحك: )ثَ 

 (.617)ص
جهع التكسٓر: ٌك ها َدؿ  عمِ أكثر هف اثىٓف، بتغٓٓر ظاٌري كػ)َرُجٍل(: )ِرَجاٌؿ(، أك هقدر كػ)ُفْمٍؾ( لمهفرد  (2)

ك عمِ كالجهع، كالضهة التْ فْ الهفرد كالضهة فْ )ُقْفٍل(، كالضهة التْ فْ الجهع كض هة: )ُأْسٍد(، ٌك
قسهٓف: جهع قمة، كجهع كثرة؛ فجهع القمة َُٓدؿُّ حقيقًة عمِ ثٛثة فها فكقٍا إلِ العشرة، كجهع الكثرة َُٓدؿُّ 
عمِ ها فكؽ العشرة إلِ غٓر ىٍاية، كيستعهل كل هىٍها فْ هكضكع أخر هجازًا. اىظر: رضكاف دمحم، 

 (.617التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ )ص
(، ساقط فْ )ط(.)فِ  (3) ًِ  ي
  فْ )ط(: )أَك ْٓخَتِمَفا(. (4)
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  ً ل  ([(1)ق و  د  ه ع  )ز ى  ه ا ي ج  ًِ  : ]ك  ِف َغَمَب ِفي ِحيَح الَعْٓ ( الص  ًٛ ، )ِفَعاؿ( -َأْيًضا –ُِٓريُد َأف  )َفْع
ًُ َعَمِ )ِفعَ  ا؛ َفِإف  َجْهَع ٍَ اٍؿ( َىاِدٌر، َكػ)َزْىٍد(، َك)َكْعٍب(، َكَتَقٓ َد ِبَها ِإَذا َكاَف َصِحيَح الَفاِء؛ ِلَْٓخُرَج ُهْعَتمُّ

ٌَُك )الَجْدُؼ(: )ِبَعاٌر( ـْ ِفْ: )َبْعٍر(، َك ٍِ كَقْكِل
(2) . 

ٍل( ف ال  ي   ي  اف  ي ائ ييا, كػ)س  ا  ف  ك  ً : ]و  ل  ي اؿ ([ق و  : )س   ً اؿ  ف ي ِف  ق  ( الُهْعَتل  الَعْٓ ًٛ الَحاِصُل َأف  )َفْع
اَف ُْٓجَهُع َغاِلًبا َعَمِ )َأْفَعاٍؿ(، َكػ)َثْكٍب(، َك)َأْثَكاٍب(، َك)َبٍْٓت(، َك)َأْبَياٍت(، َكُيْجَهُع َعَمِ )ِفَعاٍؿ( ِإْف كَ 

 َكاِكيًّا. 

]) ي اؼ  ذ  )ض  ش  ً : ]و  ل  ًَ لِ  ق و  َفِة َكَها َٚ َكْج ـِ. َك)َضٌْٓف( ِهَف الصِّ ـَ ِفْ اْٚس َٛ َف  الَك ِذْكِرِي؛ ِٖ
 َسَِٓجُْء.

   ً ل  وا ف ي: )ث ي اٍب([(3)ق و  ز  و  ا  ى ه ا ج  ٌَُك َأْف ُيَقاَؿ: الَكْسَرُة َقْبَل الَياِء َلْك َكاَىْت  : ]و  َجَكاُب ُسَؤاٍؿ، َك
ًُ َحَصَل ِخف ٌة ِبَقْمِب الَكاِك َياًء؛ ِإْذ ُهْفَرُدُي )َثْكٌب(، َثِقَٓمًة ِفْ )ِسَياٍؿ(، َله ا َكَقَعْت فِ  ْ )ِثَياٍب(، َفَأَجاَب ِبَأى 

. ض. ًِ ًِ َكْسَرٌة َكَياٌء َىَظًرا ِإَلِ َأْصِم ـْ َْٓجَتِهْع ِفي ًُ َل  َفَكَأى 

   ً ل  ف([(4)ق و  ال  اؿ : )ر ئ  ٌَْهَزٍة َساِكىَ  ٌَُك ِبَكْسِر الر اِء، : ]ف ي ق  ّـِ الَباِء. َك ٍة. َك)ُبْطَىاف(: ِبَض
ٌَُك ِبَكْسِر الُهْعَجَهِة َكَفْتِح الر اِء. َك)الَكْهَأُة((5)َك)ِغَرَدٌة( ٌَْهَزٍة: َىَباٌت. (6):  ـِ، َك : ِبَفْتِح الَكاِؼ، َكُسُككِف الِهي

ٌَِرؼُّ  ٌََذاِف ُكه اِف(، : َكاحِ َقاَؿ الَجْك ٌء(، َك) ـْ ٌََذا َك ٌَُك ِهَف الى َكاِدِر، َتُقكُؿ: ) ٌء( َعَمِ َغِْٓر ِقَياٍس، َك ـْ ٌَا: )َك ُد
َْ )الَكْهَأُة( ٍِ َثٌة(، َفِإَذا َكُثَرْت َف َٛ ِء َأْكُهٌؤ َث ٌَؤُِٚ َك)
ّـِ (7) ِٓف، َكالَقاِؼ، َقاَؿ 84/ؽ. َك)ُسُقٌف(: ِبَض ب/ السِّ

ٍف(: )أَْعٌُٓف(، ِقَياًسا. َكَسَهاًعا:  -َأْيًضا –: َك)َأْىِجَدٌة( َشاذ . ِهه ا َشذ  الُهَصىِّفُ  ـْ ِفْ َجْهِع )َعْٓ ٍُ ِقَياًسا: َقْكُل

                                                           

 .(474ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
ىػػػاُد: جهػػػع َزْىػػػد، كِكعػػػاب: جهػػػع َكْعػػػب. الهبػػػرد،2)  هعجػػػـ دٓػػػكاف اٖدب الفػػػارابْ،ك ، (1/131)ج الهقتضػػػب ( الزِّ

 .(1/456)ج
ف([( 3) َٛ  .ساقط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]َفُيَقاُؿ: )ِرْئ
 .(475ص) هجهكعة الشافية، شآٌفاىظر: ( 4)
ػػا، )كػػالَغْرَدِة( ِبػػاْلَفْتح أَ 5) ٍَ ِدٓئػػُة ِهْى َْ الر  ػػ

ٌِ ػػا. َكقٓػػل:  ٍَ ػػغاُر ِهْى َْ الصِّ ػػ
ٌِ يضػػًا ( الَغػػْرُد: )َضػػْرٌب هػػف الَكْهػػَأِة( ، قٓػػل: 

 .(8/465)ج كس)كالِغْرَدِة، كالِغْرِد، بكسِرٌها، كالَغَرِد هحر كًة( ، كالَغَرَدِة. الزبٓدؼ، تاج العر 
ٌء(، كالجهيػػػع: )الَكْهػػػَأُة(، كثٛثػػػة 6) ـْ ( )الَكْهػػػُأة(: ىبػػػات ٓػػػىقض اٖرض، فٓخػػػرج كهػػػا ٓخػػػرج الفطػػػر، كاحػػػدٌا: )َكػػػ

ٌء(، ك)َكْهػػاٌة(، كَرْجػػٌل كَرْجَمػػة. ـْ ٚ  )كػػ ٌء( لْمَكاِحػػد، كجْهُعػػً: )َكْهػػأٌة(، َكَٚ ُْٓجهػػُع عمػػِ )َفْعَمػػة( إ ـْ  اىظػػر: )َأْكُهػػٍؤ(. )َكػػ
رؼ،ك ، (5/420)ج العٓفالخمٓل،   .(10/221)ج تٍذٓب المغة اٌٖز

 .(2/797)ج الهعجـ الكسيط ( اىظر: هجهع المغة العربية بالقاٌرة،7)
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ـْ ِفْ َجْهِع )َثْكٍب(، َك)َسٍْٓف(: )َأْثُكٌب(، َك)َأْسٌُٓف(، َقاَؿ ابْ  ٍُ : َكَكَها َشذ  (1)ِفْ َشْرِح الَكاِفَيةِ  ػػُف َهػالػِػؾٍ َقْكُل
: )أَْعٌُٓف(، َك)َأْثُكٌب(، َشذ  ِفيَها َفاُؤُي  ًٌ(، َكَىْحُكُي. َكَقاَؿ ِفْ الُهْعَتلِّ ـْ  -َأْيًضا –َكاٌك: )َأْكُج ِفْ الُهَضاَعِف: َل

ٌََذا الى ْكِع: )َأْفُعٌل( ٍء ِهْف  ْْ ُيْسَهْع ِفْ َش
َهاِف َيْقَتِضَياِف (2) َٛ ٌََذاِف الَك (، َك (، َك)َأُكفٍّ ٚ  َىاِدًرا، َكػ)َكفٍّ : ِإ

اِبِق.  ِؽ الس  َٛ ْط ِ٘  َتْقَِٓٓد ا
  ً ل  ر  : (3)ق و   ٌ ا د  الق  ب  ]ق اؿ  ع 

ٌَُب سػِػٓػػَبػػَكيػْػً [(4) ٌَُك َهْذ  ًُ َْٗخَفػػشِ  (5)َها َقاَل ًفا ِل َٛ َها الُهكِص (6)ِخ ٍُ ُّْ ، َىَقَم  .(7)ِم
  ً ل  ر  (8)ق و   ٌ ا د  الق  : ]ق اؿ  ع ب 

ٌَُك َأَىَؾ َذَكْرَت ِفْ َجْهِع )َفْعٍل( َغاِلَبًة،  [(9) ًُ َجَكاٌب َعْف ُسَؤاٍؿ، َك ٌََذا َكَأى 
ًِ َكػ)َعِبٍٓد( ِفْ َجْهِع: )َعْبٍد(، فَ  ٍء ِهْف َذِلَؾ َهَع َهِجِٓئ ْْ ( ِفْ َش ًٛ ًُ؟ َكَكِثَٓرًة، َكَشاذ ًة، َكَها َذَكْرَت )َفِعي ـَ َتَرْكَت ِم

ْٓخُ  -أوالَفَأَجاَب:  َىا.  (10) ِبَأف  )َعِبًٓدا( َلْيَس ُْٓجَهُع َعَمِ َها َذَكَرُي الش  ْٓ ـْ َِٓرْد َعَم ثاىياَفَم ًُ َكَلْك َكاَف َجْهًعا  -و  ِبَأى 
ًِ َعِزيًزا، َفَيُككُف َكالَعَدـِ الّصَحاحِ  َكَها َذَكَرُي َصاِحبُ  ، ِلَكْكِى ًِ َٚ َُٓراُد ِب َىا. َأ ْٓ ـْ َُٓرد  َعَم ، َلِكْف َل

(11). 

  ] ـ   ٌّ ً : ]ت و  ل  َف  ق و  ٍب(ِٖ : )ث و  ب اب  ً : ]و  ل  . [ ق و  ِّْ ـَ الَكاِكؼِّ َكَذِلَؾ، ُدكَف الَياِئ  ُيْشِعُر ِبَأف  ُحْك

                                                           

   .(4/1947)ج شرح الكافية الشافية ابف هالؾ، (1)
اٌب(: جهع لكل اسـ هؤىث رباعْ قبل آخري هدة كػ)َعَىاٍؽ( )أَْعُىٌق(، ك)َيِهٓفٍ  -أيًضا–تأتْ: )َأْفُعٌل(  (2) ٍَ (: )َأْيُهٌف(، كَشذ  )ِش

ٌب(، ك)ُغَراٌب(: )َأْغُرٌب(، كها ٚ َيط ِرُد فيً هف الثٛثْ: )َأْفُعٌل( ٓجهع عمِ )َأْفَعاٍؿ( كذلؾ كػ)َثْكٍب(: )َأْثكَ  ٍُ اٌب(، )َأْش
،(، ك)ِإِبٍل(: )آَباٌؿ(، ك)ِقْفٍل(: )َأْقَفاٌؿ(. ك)َجَهٍل(: )َأْجَهاُؿ( ك)َعُضٍد(: )َأْعَضاٌد(، ك)ِحْهٍل(: )َأْحَهاٌؿ(، ك)ِعَىٍب(: )َأْعَىابٌ 

 (.617اىظر: رضكاف دمحم، التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ )ص
 .(476ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 3)
 (.108الصرؼ )ص فْ الجرجاىْ، الهفتاح (4)
 (.3/628سػِػٓػػَبػػَكيػْػً، الكتاب )ج (5)
 (.2/456القرآف )ج اٖخفش، هعاىِ (6)
 (.3/328(، كابف السراج، اٖصكؿ فْ الىحك )ج1/30(، كالهبرد، الهقتضب )ج3/628سػِػٓػػَبػػَكيػْػً، الكتاب )ج (7)
ٌََذا الَهْعَىِ[( 8) ِف َُٓدؿُّ َعَمِ  ـُ الُهَصىِّ َٛ  .ساقط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]َكَك
 .(1/58الجرجاىْ، الهفتاح فْ الصرؼ )ج (9)
 البٛغػػة(، كقصػػد بػػً: )الشػػٓخ شػػٓخ( أكثػػر هػػف هػػرة فػػْ كتابيػػً: )دٚئػػل ا٘عجػػاز(، ك)أسػػراراسػػتخدـ الجرجػػاىْ لفظػػة: )ال( 10)

 ،355، ك306البٛغػػػػػػػة )ص (، كأسػػػػػػػرار373، ك328، ك1/204عمػػػػػػػْ(. اىظػػػػػػػر: الجرجػػػػػػػاىْ، دٚئػػػػػػػل ا٘عجػػػػػػػاز )ج أبػػػػػػػك
 (.419ك

: َكُرب َهػا َجػاَء 11) ًِ ٌُػَك َقِمٓػٌل، ىَ  -الَجْهػػعُ  -( َقػاَؿ ِسػَٓبَكْي ( َك ًٛ ػِ. كيعقػػب أبػك حيػاف: َفَمه ػا َكػػاَف )َفِعػي ٍَ ػُب(، َك)اْلَعِبٓػُد(. اْىَت ْٓ ْحػػَك: )اْلُكَم
ػػا َك﴿ ٌُػػَك اْلَهِقػػيَس ِفػػْ َجْهػػِع: )َعْبػػٍد(، َجػػاَء: )ِعَبػػاٌد( َكِثٓػػًرا. َكَأه  ـٍ ِلْمَعِبٓػػِد﴾ ]فصػػمت:كَ )ِفَعػػاٌؿ(   ٛ ًُ [46هػػا َربُّػػَؾ ِبَظػػ ؛ َفَحُسػػَف َهِجُٓئػػ

ـْ َيُكفْ  ْف َل ًُ: ﴿ُأكلِئػَؾ ُٓىػاَدْكَف ِهػْف َهكػاٍف َبِعٓػٍد﴾ ]فصػمت: ٌَُىا َكاِ  َٚ تَػَرػ َأف  َقْبَمػ ًُ َجػاَء ِلتَػَكاِخْ اْلَفَكاِصػِل، َأ ، َكَبْعػَدُي [44َهِقيًسػا َأى ػ
ٍٓد﴾ ]فصػػمت: ٍِ ٌَػػاتَْٓ  [47قػػاُلكا: ﴿آَذى ػػاَؾ َهػػا ِهى ػػا ِهػػْف َشػػ ًُ ِبَمْفػػِع )اْلَعِبٓػػِد(؛ ُهَكاَخػػاَة  ًُ َفَحُسػػَف َهِجُٓئػػ ػػَذا َقْكُلػػ ٌَ ِف اْلَفاِصػػَمَتِْٓف، َكَىِظٓػػُر 

ـٍ ِلْمَعِبٓػػِد﴾ ]ؽ:تعػػالِ  ٛ ـْ ِباْلَكِعٓػػِد﴾ ]ؽ:[29: ﴿َكهػػا َأَىػػا ِبَظػػ ْهُت ِإَلػػْيُك ًُ قػػاَؿ: ﴿َٚ َتْخَتِصػػُهكا َلػػَدؼ  َكَقػػْد َقػػد  َف  َقْبَمػػ ، َكَبْعػػَدُي: [28؛ ِٖ
ِْت َكتَ  َٗ ػػػِل اْهػػػَت ٌَ ـَ  ػػػى  ٍَ ػػػْل ِهػػػْف َهِزيػػػٍد﴾ ]ؽ: ُقػػػكؿُ ﴿َٓػػػْكـَ َىُقػػػكُؿ ِلَج ًُ َفَهػػػْدُلكُؿ: )ِعَبػػػاٍد(، َسػػػَكاٌء. كسػػػبق [30ٌَ ػػػا َهْدُلكُلػػػ ، َكَأه 

يـ إسػػحاؽ الفػػارابْ)ت رؼ إلػػِ ذلػػؾ خالػػً أبػػك إبػػرٌا ، كالجهػػع: 350الجػػٌك (، فػػْ هعجهػػً: الَعْبػػَد: خػػٛؼ الُحػػرِّ
ػػك جهػػع عزيػػز  -)َعِبٓػػٌد(، ِهْثػػُل: )َكْمػػٍب(، ك)َكِمٓػػٍب(  ، (1/103)ج هعجػػـ دٓػػكاف اٖدب فػػارابْ،. اىظػػر: ال-ٌك

رؼ،ك   .(3/231)ج البحر الهحيط أبك حياف،ك ، (2/502)ج الصحاح الجٌك
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  ً ل  ىّ ف  ق و  ـ  اله ص  ال  ك  ٌ ذ ا اله ع ى ى[؛ : ]و  م ى  ؿ  ع  ٌََذا الَباِب، ِفْ  ي د  ًُ ِفْ  ًِ َعاَدُت َأْؼ: َله ا َجَرْت ِب
ـ  َذَكَر الَهْحُفكَظ الَقِمَٓل، كَ  ًِ الَغاِلِب، ُث ٌَُىا َكَقٓ َدُي َدؿ  َعَمِ َأف  ُكلِّ ِبَىاٍء ِهْف ِذْكِر َجْهِع له ا َذَكَر الَهْحُفكَظ 

ى َها َيُككُف َكَذِلَؾ ِإَذا ُأِريَد ِبػَباِب َ)ثْكٍب( ُهْطَمُق ُهعْ  ٌََذا ُهَقاَبَمَة الَغاِلِب ُهْطَمٌق َعْف َذِلَؾ الَقِْٓد، َكاِ  َتلِّ الَعِْٓف، َك
ٌر. َكَقْكُؿ َشاِرٍح: ِإف  َتْأِكيَل ا ٌِ اِرحِ َظا ـْ َقْد َُٓىاَزُع الُهَصىِّفُ  لش  ، َساِقٌط. َىَع ـَ ًِ الت َحكُّ ْسِتْمَزاِه ُر َسِدٍٓد؛ ِٚ  َغْٓ

، َكِفْ: ُبْغَيِة الط اِلبِ  (1)ؾٍ ِفْ َجْعِل: )ِفَعاٍؿ( ِهَف الَقِمِٓل، ِبَتْصِريِح اْبػػِف َهػاِلػػ ًِ ِف َٛ ِرِي ِبِخ ـٍ َكَغْٓ َعَمِ : ُكلُّ اْس
ٌَُها َأْكلَ  ًُ ُْٓجَهُع ِفْ الَكْثَرِة َعَمِ )ُفُعكٍؿ(، َك)ِفَعاٍؿ( َلْيَس َأَحُد ِف، َفالَغاِلُب َأى  ًِ ِهَف )َفْعٍل( َصِحيِح الَعْٓ ِ ِب

ٍب(، َك)ِكَباٍش(، َك)ُفُركٍخ(، َك)ِفَراٍخ(، َك)ُكُعكٍب( َٛ ، أَخِر؛ َكَذِلَؾ َىْحَك: )ُىُسكٍر(، َك)ُبُطكٍف(، َك)ِك
ا ُهْطَمًقا، بَ  ٍَ ْخَراِج ُهْعَتمِّ ٌَُك ِإْف َك)ِكَعاٍب(، َك)ُفُحكٍؿ(، َك)ِفَحاٍؿ(. اىتٍِ. َكالت ْقُِٓٓد ِبَصِحيِح الَعِْٓف َلْيَس ِِ٘ ْل 

 ًِ ـْ َيط ِرْد ِفي َكاَف َكاِكيًّا َل
ْف َكاَف َياِئيًّا(2)أ/ َكَقْد َجاَء )ُىْكٌح(، َك)ُىُككٌح(85/ؽ)ُفُعكٌؿ(،   :  ، َكاِ  ًِ ـْ َيط ِرْد ِفي َل

ِف (3))ِفَعاٌؿ( ـِ الُهَصىِّ َٛ ، َكَسَيْأِتْ َقِريًبا ِفْ َك ـَ ذكر ٌذا  : َكَقْد َجاَء: )َضٌْٓف(، َك)ِضَياٌؼ( َكَها َتَقد 
ًُ َعَمِ َها َشذ  ِفْ الُهْعَتلِّ  (4)التفصٓل  .(5)الَعْٓفِ  َكالت ْىِبي

    ً ل  [(6)ق و  ـ  م  ـ  ع  ك  ذ ا الح   ٍ ـْ َيُكْف َياِئيًّا : ]ب  ى َها ُْٓجَهُع الُهْعَتلُّ الَعِْٓف َعَمِ )ِفَعاٍؿ( ِإَذا َل َكاِ 
(7). 

                                                           

ًٛ عرفا1)  (                    كفْ )ِفَعاٍؿ( ك)ُفُعكٍؿ( ضعفا ... هَع )فعٓمة( قمي
 .(4/1827)ج شرح الكافية الشافية ابف هالؾ،

 .)َفْكٌج(، َك)ُفُككٌج()ؾ(: فْ ( 2)

 .فْ )ط(: )َفَقاَؿ( (3)

 )ذكر ٌذا التفصٓل(، ساقط فْ )ط(.     (4)

( قػػاؿ سػػٓبكيً: كفػػْ الكثػػرة عمػػِ: )ُفُعػػكؿ(، ك)ِفَعػػاؿ(، ك)الُفُعػػكؿ( َأكثػػر، كربهػػا اقتصػػركا عمػػِ كاحػػد هىٍهػػا فػػْ 5)

فتػكِح العػِٓف. اىظػر: القمٓل كالكثٓر هعًا. كقد ٓجئ عمِ )ِفَعػاٍؿ( كػػ)ِسَباٍع(، ك)ِرَجػاٍؿ(؛ كذلػؾ لتشػبًٍٓ بػػ)َفَعل( ه

 (.98، ك2/93شرح الشافية )ج الرضْ ،

 .ساقط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]َكَقْد َقاُلكا: )َزْىٌد(، َك)َأْزَىاٌد([( 6)

( قػػاؿ سػػٓبكيً: كفػػْ الكثػػرة عمػػِ: )ُفُعػػكؿ(، ك)ِفَعػػاؿ(، ك)الُفُعػػكؿ( َأكثػػر، كربهػػا اقتصػػركا عمػػِ كاحػػد هىٍهػػا فػػْ 7)

ف  القمٓل كالكثٓػر هعػًا، فػِإف كػا ف َأجػكؼ )يائيػًا( لزهػً )اْلُفُعػكؿ(، كػػ)الُفُٓكؿ(، ك)اْلُجُٓػكد(، ٚك ٓجػكز )اْلِفَعػاؿ(. كا 

ِّْ اْلَعِْٓف ِقَياٌس ُهط ِرٌد، َكَجْهُع )َفْعٍل( َعَمِ )َفِعٍٓل( َٚ َيط ػِرُد. ا ًٚ( فْ جهع )َفْعٍل( َغِْٓر اْلَياِئ  ىظػر: الرضػْ،)ِفَعا

 (.98، ك2/93شرح الشافية )ج
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   ً ل  ا  ى ه ا ه ث ل  ب ػ)ز ى اٍد([(1)ق و  ًُ َلْك َهث َل بالُهْعَتلِّ الَعِْٓف الَكاِكؼِّ  : ]و  ـْ َأى  ، ِإْف َكاْعَم ًٛ ، َكػ)ِثَياٍب(، َهَث
ًِ ِسٌر. َتَأه ْل.  ؟ ِفي ـْ َٚ ٌََذا الَهْقُصكُد َأ  َكاَف َيْحُصُل 

) ى اد  )أ ز  (, و  د  ق د  ق ال وا: )ز ى  ً : ]و  ل  ٌ ا[ (2)ق و  ر   َعَمِ )َأْفَعاٍؿ( ِهفْ  -َأْيًضا –ِهه ا ُجِعَل  إ ل ى آخ 
ِف: )ِسْفٌر( ((3)َصِحيِح الَعْٓ ((4)، َك)ِجد  ٌل((5)، َك)َهف  ٍْ (، َك)َأْلٌف(، َك)َج ، (7)، َك)َكْأٌس(، َك)َثْمٌج((6)، َك)َعـ 

ٌل( ٌْ ْبٌر((8)َك)َأ ََ ، َك)ِح
، (14)، َك)َسْهٌع((13)، َك)َهْحٌل((12)، َك)َغْرٌس((11)، َك)َشْخٌص((10)، َك)َكْحٌل((9)

                                                           

 .(477ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 1)
ًُ،  ( )ِزَىاٌد( ِباْلَكْسِر ِقَياًسا، )كَأْزُىٌد( هثُمً ِفػْ َأكزاف الِقم ػة، كػػ)َفْمِس(، ك)َأْفُمػٍس(. )ك( َأّهػا )َأْزىػاٌد( فشػاذ  2) َكَٚ َىظٓػَر َلػ

ا  ٍَ ّٚ )َفْرٌخ(، ك)َأْفَراٌخ(، ك)َحْهٌل(، ك)َأْحَهاٌؿ(، َٚ رابَع َل َشاـ؛ ك)ُزُىػكٌد(، ك)َأزاِىػُد(: َجْهػُع الَجْهػع. ِإ ٌِ َكَها َقاَلً ابُف 
 .(8/146الزبٓدؼ، تاج العركس )ج

(3 .ًُ َى ػػػػػا َتَضػػػػه  ًُ َيْكِشػػػػػُف َعه  َى ػػػػ َْسػػػػػَفاِر(؛ ِٖ ْٖ ػػػػْفُر( ِهػػػػػَف اْلُكتُػػػػِب: َكاِحػػػػػُد )ا  البحػػػػػر الهحػػػػػيط أبػػػػػك حيػػػػاف،اىظػػػػػر: ( )سِّ
 .(12/44، كالزبٓدؼ، تاج العركس )ج(2/174)ج

ّـٍ(، ك)أعهػػػاـ(، 4) ( فػػػْ جهعػػػً أكثػػػر هػػػف )أفعػػػل( كػػػػ)َع ًٚ ( الهضػػػاعف هػػػف )َفْعػػػٍل( كالػػػذؼ فػػػاؤي كاك فػػػْ أّف )أفعػػػا
 ،) (، ك)أفَىػػاٍف(، ك)َفػػذٍّ (، ك)أشػػَتاٍت(، ك)َفػػفٍّ (، ك)أبػػرار(، ك)َشػػتٍّ (، ك)َأْرَبػػاٍب(، كَ)بػػرٍّ (، ك)َأْجػػَداٍد(، ك)َربٍّ ك)َجػػدٍّ

 .(4/1819)جشرح الكافية الشافية  ابف هالؾ،ك ، (3/568)ج ابالكت سٓبكيً،اىظر: ك)أفَذاٍذ(. 
ػػػك ِرطػػػػٛف، كالجهػػػع: )َأْهىػػػاٌف(، كجهػػػع )الَهىػػػػا(: )َأْهىػػػاٌء(. 5) (: )الَهىػػػا(، ٌك رؼ،اىظػػػر: ( )الَهػػػفُّ  الصػػػػحاح الجػػػٌك

 .(1/1235)جكالفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط  ، (6/2207)ج
ٌَُك َقِم6ٓ) ٍل( َك ٍْ كٌؿ(. اىظر: أبك حياف،( ك)اٖجٍاؿ(: جهع: )َج ٍُ ٌَُك َشاذ  عىد أبْ حياف، َكاْلكثٓر: )ُج البحر  ل، َك

 .(10/38)ج خزاىة اٖدب لبغدادؼ،كا، (1/400)ج الهحيط
ٍج(، ك)َفْرٍخ(، ك)َأْفَراٍخ(. ابف جىْ،7) َٛ  .(3/61)ج الخصائص ( كػ)َثْمٍج(، ك)َأْث
اٌؿ(، هثل: )فرخ(، ك)أفراخ8) رؼ،( كقد جاء فْ الشعر: )ٌآ  .(4/1629)ج الصحاح (، ك)زىد(، ك)أزىاد(. الجٌك
ًُ أحبار. 9) ل الدٓف، كجهع ـُ هف عمهاء ٌأ  .(3/218)ج العٓفالخمٓل، ( )الِحْبُر(، ك)الَحْبُر(: العاِل
ػَك كِحػٌل( ِإذا َكقػع ِفػْ الكَحػ10) ٍُ ًٛ َف ًِ َٓكَحػل كَحػ َكاّب، ُيَقػاؿ: )كِحػَل ِفيػ ًِ الد  ل. كالجهيػع: ( )الَكَحُل(: طٌٓف ٓرتطـ ِفي

رؼ،  .(5/162)ج تٍذٓب المغة )اْٖكَحاُؿ(، ك)الُكُحكؿ(، قد اسَتْكَحَل اْلَهَكاف. اٌٖز
( )الشػػػخص(: سػػػكاد ا٘ىسػػػاف إذا رأٓتػػػً هػػػف بعٓػػػد، ككػػػل شػػػْء رأٓػػػت جسػػػهاىً فقػػػد رأٓػػػت شخصػػػً، كجهعػػػً: 11)

خكص(، ك)اٖشخاص(.   .(4/165)ج العٓفالخمٓل، )الشُّ
َجرُ 12)   .(4/376)ج العٓفالخمٓل، الذؼ ُيْغَرُس، كجهعً: )أَْغَراٌس(.  ( )الَغْرُس(: الش 
 .(3/242)ج العٓفالخمٓل، ( جهع )الَهْحِل(: )َأْهَحاٌؿ(، ك)ُهُحكٌؿ(. 13)
{ -تعػػالِ –( )الَسػػْهُع(: َسػػْهُع ا٘ىسػػاف، يكػػكف كاحػػدًا، كجهعػػًا، كقكلػػً 14) ـْ ٍِ :  خػػتـ هللا عمػػِ قمػػكبٍـ كعمػػِ َسػػْهِع

فْ اٖصل هصدُر قكلؾ: )سهعت الشْء سهًعا كسهاًعا(. كقد ُٓجهُع عمِ )َأْسهاٍع(، كجهع  [؛ ٖى 7ً]البقرة: 
رؼ، َْٖسهاِع(: )َأساِهُع(. الجٌك  .(3/1231)ج الصحاح )ا
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ٌر((6)، َك)َهْأٌؽ((5)ٌض(، َك)َعرْ (4)، َك)َكْعٌل((3)، َك)َرْهٌس((2)، َك)َطْرٌؼ((1)َك)ُقْرٌء( ٍْ ، َك)َى
، (8)، َك)َبْعٌض((7)

، (14)، َك)َهَطٌر((13)، َك)َسْطٌر((12)، َك)ِكْتٌف((11)، َك)ُجكاف كتاب التصْعٌل((10)َك)َلْفٌع( ،(9)َك)َشْكٌل(
ٌف(، َك)َلْحٌع((15)َك)َطْبٌل( ٍْ ، َك)َك

 ،(18)، َك)َكَطٌب((17)، َك)َىْجٌد((16)
                                                           

ٓجهع كثًٓرا فْ الِقم ػِة عمػِ )َأْفَعػاٍؿ(، كفػْ الكثػرة عمػِ )ُفُعػكؿ(،  -بضـ الفاء كسككف العٓف -( )ُفْعٌل( صحيح 1)
 . (1/422(، عمِ )َأْقَراء(، ك)ُقُركء(. ركف الدٓف، شرح الشافية )جىحك: )ُقْرءٍ 

ـُ هػف الرِّجػاؿِ 2) ػْرُؼ(، ك)الط ػْرُؼ(: الَخػْرُؽ الَكػرِي ـُ الَعتُٓق. الَجهُع: )أطراٌؼ(. ك)الطِّ ْرُؼ( هف الَخُِٓل: الَكِري ، ( )الطِّ
َٖى ً فْ اْٖصِل َهْصَدٌر، أك اسـٌ جاهٌع لمَبَصػِر، ٚ َُٓثى ػِ ٚك كَجْهُعٍها: )َأطراٌؼ(. كالط ْرُؼ: الَعُْٓف، ٚ ُْٓجَهُع، 

ًُ الز هخشػػرؼ.  الىٍايػػة فػػْ  ابػػف اٖثٓػػر،ك ، (9/147)ج الهحكػػـ ابػػف سػػٓدي،اىظػػر: ُْٓجَهػػُع، كقٓػػَل: أْطػػراٌؼ. َقاَلػػ
 .(1/831)جكالفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط ، (3/120)ج غريب الحدٓث كاٖثر

ْهُس(: القَ 3)  .(8/495)ج الهحكـ ْبُر. كالجهُع: )أْرَهاٌس(، ك)ُرُهكٌس(. ابف سٓدي،( )الر 
ك التيس الجبمْ. السٓكطْ،4) ر فْ عمـك المغة ( )اْٖكعاؿ(: جهع )َكِعل(، ٌك  .(2/440)ج الهٌز
ػػػَك خػػػٛؼ )الطػػػكؿ(، َكاْلَجْهػػػُع: )أَْعػػػَراٌض(5) ٍُ ػػػاـ درة الغػػػكاص فػػػ، الحريػػػرؼ . ( )اْلَعػػػْرُض(: )ِبَفػػػْتح اْلعػػػٓف(: َف ْ أٌك

 . (291)ص الخكاص
 . (70)صالههتع فْ التصريف  ( تكسٓري: )أهآٌؽ(، كػ)ُقْفٍل(، ك)َأْقَفاٍؿ(. ابف عصفكر،6)
ٌر(، ك)َأْىٍار(. 7) ٍُ ر، كالجهيع: )ُى ٍْ ُر ُلَغٌة فْ الى  ٍَ  . (4/44)ج العٓفالخمٓل، ( ىٍر: الى 
ًُ. َكاْلجهع: )أبعاض8) ء: َطاِئَفة ِهْى ْْ   (.1/414)ج الهحكـ (. ابف سٓدي،( َبْعُض الش 
ْكُل( ِباْلَفْتِح اْلِهْثُل َكاْلَجْهُع )َأْشَكاٌؿ(. الرازؼ،9)  .168هختار الصحاح،  ( )الش 
( اْسػػػُتْعِهَل َهْصػػػَدُر )لفػػػع(: اْسػػػًها. َكُجِهػػػَع َعَمػػػِ َأْلَفػػػاٍظ، ِهْثػػػَل: )َفػػػْرٍخ(، َك)َأْفػػػَراٍخ(. الفٓػػػكهْ، الهصػػػباح الهىٓػػػر 10)

 . (2/555)ج
ٍء َعَمػػِ ِفْعػػٍل. اىظػػر:11) ْْ ِْىَسػػاِف ِهػػْف َشػػ ْٙ ّـِ َهػػا ُجِعػػَل ِل ػػ  ( َجْهػػُع )ُجْعػػٍل(: )َأْجَعػػاٌؿ(، ك)ُجُعػػكٌؿ(. ك)اْلُجْعػػُل(: ِبالض 

هعجػػـ المغػػة العربيػػة  ،عهػػرك ، (11/113)ج لسػػاف العػػرب ابػػف هىظػػكر،ك ، (58)ص هختػػار الصػػحاح الػػرازؼ،
 .(1/378)جالهعاصرة، 

َْ َتُكػػػكُف ِلمى ػػػاِس ( )الَكِتػػػُف(، ك)الكِ 12) ػػػ ـٌ َعػػػِريٌض َخْمػػػَف الَهْىِكػػػب، ُأىثػػػِ َكٌِ ْتػػػُف(: ِهْثػػػُل: )َكػػػِذٍب(، ك)ِكػػػْذٍب(: َعْظػػػ
. َكاْلَجْهػػػػػػُع )َأْكتَػػػػػػاٌؼ. اىظػػػػػػر: لسػػػػػػاف العػػػػػػرب، ابػػػػػػف هىظػػػػػػكر، ـْ ػػػػػػِرٌِ الفٓػػػػػػكهْ، الهصػػػػػػباح الهىٓػػػػػػر ك ، 9/294َكَغْٓ

 .(2/525)ج
 . (256/)ج سر صىاعة ا٘عراب : َجْهُع: )َسْطٌر(. ابف جىْ،( )َأَساِطُٓر(: جهع: )َأْسَطاٌر(، ك)َأْسَطاٌر(13)
حاِب. ج: )أْهطاٌر(. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج14)  . (1/476( )الَهَطُر(: هاُء الس 
ِٓف، كالَجْهػػػُع: )َأْطبػػػاٌؿ(، ك)ُطُبػػػكؿٌ 15) ٍَ ًِ الَكاِحػػػِد، كالػػػَكْج ػػػك ُذك الَكجػػػ  ابػػػف سػػػٓدي،ك (. ( )الط ْبػػػُل(: ال ػػػِذؼ ُيْضػػػَرُب، ٌك

 . (9/177)ج الهحكـ
ػػا كَأْلَحاِظٍػػا(، كَجْهػػُع )16) ٍَ الم َحػػاِظ(: ( )الم ْحػػُع(، بػػالَفْتِح: )َلَحػػاُظ الَعػػِْٓف(، كالَجْهػػُع: )َأْلَحػػاٌظ(: ُيَقػػاُؿ: )َفَتَىْتػػً بَمحاِظ

اٍد(. الزبٓدؼ، تاج  اٌظ(، كػ)َشد   . (20/270العركس )ج)المُُّحُع(، كػ)َسَحاٍب(، ك)ُسُحٍب(. ك)َرُجٌل َلح 
هف 17) ًُ َغٓػري... َكاْلجهػع: )أىجػاد(. َكَٚ ٓتػٌك ( َك)رجل َىْجد، كَىِجد، كَىُجػد، كَىِجٓػد(: ُشػَجاع َهػاض ِفيَهػا يعجػز َعىػ

( َٚ يكسػػػراف؛ لقمتٍهػػػا ِفػػػْ  ًٛ (، ك)َفُعػػػ ًٛ )أىجػػػاد(: جهػػػع: )َىجٓػػػد(، كػػػػ)ىصٓر(، ك)أىصػػػار(، ِقَياًسػػػا عمػػػِ َأّف )َفْعػػػ
ى   ًٍ قػػد َىػػّص عمػػِ َأّف )أىجػػاًدا( جهػػع: )َىْجػػد الّصػػفة، َكاِ  َف ِسػػَٓبَكْي َٛ تحسػػبف َذِلػػؾ؛ ِٖ َهػػا قياسػػٍها اْلػػَكاك َكالىُّػػكف، َفػػ

رؼ،ك ، (3/631)ج الكتػػاب سػػٓبكيً،اىظػػر: كَىُجػػد(. كجهػػع )َىِجػػٍد(: )أىجػػاد(، هثػػل: )َيِقػػع(، ك)أيقػػاظ(.   الجػػٌك
 . (7/338)ج الهحكـ ابف سٓدي،ك ، (2/542)ج الصحاح

(18( )  ٚ ( لػـ َيػْأِت عمػِ )َأفَعػاؿ( ِإ ًٛ ة، َكجهعً عمِ )أكطاب( هف الشاذ؛ ٖف )َفْعػ ٌَُك سقاء الم بف َخاص  كطب(: َك
 . (2/285)ج هشارؽ اٖىكار عمِ صحاح أثار ،َىادًرا. عياض
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، َكَىْحِكِي: (6)، َك)َكَقٌس((5)، َك)َكْكٌر((4)، َك)َكْحٌش((3)، َك)َصْحٌب((2)، َك)َىَقٌب((1)َك)َسَقٌب(
((8)َك)َسْقٌط( ،(7)ك)َلْحٌد( ، (13)، َك)َكْصٌف((12)، َك)َكْصٌل((11)، َك)َشْعٌر((10)، َك)َىْدٌؿ((9)، َك)َرْأؼ 
ُرٌَا. (14)َك)َكْقٌف(  ، َكَغْٓ

                                                           

جهٍػرة  ،َسػْقب(. ابػف دريػد( )الَعهكد(: )َعهكد الِخبػاء(، َكاْلجهػع: )ُعُهػد(. ك)ُعُهػد الِخبػاء(: )أسػقابً(، اْلَكاِحػد: )1)
 . (2/664)ج المغة

ُِّٓق ِفْ الَجبل: الث ْقُب، ج: )أْىقاٌب(، ك)ِىقاٌب(، كَقْرَحٌة تَ 2) ْخُرُج ( )الى ْقُب(، ك)الىُّْقُب(: الطريُق، َكِقَٓل: الطريُق الض 
 . (1/139فْ الَجْىِب، كالَجَرُب. اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج

َْٖصػػ3) ًُ ُصػػْحَبًة(، َفَأَىػػا َصػػاِحٌب. َكاْلَجْهػػُع: ( )ا ًُ َأْصػػَحُب ػػْحب، ِهْثػػَل: )َفػػْرخ كَأْفػػراخ(. )َصػػِحْبُت حاب(: َجَهاَعػػُة الص 
الفٓػػكهْ، الهصػػباح ك ، (1/519)ج لسػػاف العػػرب )َصػػْحٌب(، َك)َأْصػػَحاٌب(، َك)َصػػَحاَبٌة(. اىظػػر: ابػػف هىظػػكر،

 . (1/333الهىٓر )ج
ف كحشػػًا(، َكجهعػػً: )أكحػػاش(. ( )رجػػل هػػكِحٌش َكَكْحػػٌش(4) َٛ ٌُػػَك الجػػائع هػػف قػػـك )َأْكحػػاٍش(. َك)َبػػات فػػ اىظػػر: : َك

رؼ   . (4/48)ج الفائق فْ غريب الحدٓث، الزهخشرؼ ك ، (5/94)جتٍذٓب المغة ، اٌٖز
 . (2/800)ج جهٍرة المغة ،( )الَكْكُر(: )َكْكر الط اِئر(، َكاْلجهع: )أككار(، ك)ُكككر(. ابف دريد5)
ُهكف ُيَشب ٍكف بالَجْرباء. ك)أتاَىا أكقاٌس هف بىْ ُفػٛ( )ا6) ٍَ ٍف(: لَكْقُس(: اْلَفاِحَشُة، كِذْكُرٌا، َكَقْكـٌ َأْكقاٌس: َىِطُفكف ُهت 

كالفٓركزأبػػػػػادؼ، القػػػػػاهكس الهحػػػػػيط ، (6/257)ج لسػػػػػاف العػػػػػرب ابػػػػػف هىظػػػػػكر،اىظػػػػػر: َجهاعػػػػػٌة، أك ُسػػػػػق اٌط. 
 .(1/580)ج

ُد(: ال ِذؼ يككف ِفْ َجاىب اْلَقْبر. َكقٓل: ال ِذؼ يْحفر ِفْ عرضً. َكاْلجهع: )ألحاٌد(، ك)ُلُحػٌكد(. ( )الم ْحُد(، ك)المُّحْ 7)
 . (3/261)ج الهحكـ ابف سٓدي،

 ابػػف سػػٓدي، .( سػػقط اْلَبْٓػػت: هػػا ُأْسػػِقَط هػػف الشػػِْء، كهػػا ٚ خٓػػَر فيػػً. ج: )أْسػػقاٌط(، كالفِضػػيحُة، كَرِدؼُء الَهتػػاعِ 8)
 . (1/671)جكالفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط ، (6/223)ج الهحكـ

رؼ، -أيضاً  –( )الَرْأُؼ(: هعركؼ، كجهعً: )أْرآٌء(، ك)آَراٌء( 9)  . (6/2347)ج الصحاح هقمكب. الجٌك
(، ك)ُىػَذُٚء(. ( )الى ْذُؿ(، ك)الى ِذُٓل( هف الّىاِس الخِسيُس الُهْحَتَقُر فْ َجِهيع َأْحكاِلػً، كالَجْهػُع: )َأْىػَذاٌؿ(، ك)ُىػُذكؿٌ 10)

تكهمػػة  عهػػر،ك ، (10/71)ج الهحكػػـ ابػػف سػػٓدي،اىظػػر: )ىػػدؿ(: )عاهيػػة( تصػػحٓف: )ىػػذؿ(، كالجهػػع: أىػػداؿ(. 
 .(10/190)ج الهعاجـ العربية

ا َلْيَس بصػكؼ َكَٚ كبػر. َكجهعػً: )أْشػعار(، ك)ُشػعكر(. ابػف 11) راِف: ىبتة اْلِجْسـ، ِهه  َعُر(: هذك  ْعُر(، ك)الش  ( )الش 
 . (1/365)ج الهحكـ ،سٓدي

َٖكصػػػاُؿ(: 12) ػػػر، ٚك ُْٓخَمػػػُط بغٓػػػِري. كالجهػػػع: )أْكصػػػاٌؿ(، كقٓػػػل: )ا ـٍ ٚ ُيَكس  ( )الِكْصػػػُل(، ك)الُكْصػػػُل(: كػػػلُّ َعْظػػػ
ـِ، ككمًُّ هف الَكْصِل. ابف سٓدي،  . (8/375)ج الهحكـ ُهْجَتَهُع الِعظا

( أكثػػػػر هػػػػف )أفعػػػػل( 13) ًٚ ًَ ابػػػػف هالػػػػؾ: عمػػػػِ أف )أفعػػػػا فػػػػْ )فعػػػػل( الػػػػذؼ فػػػػاؤي كاٌك كػػػػػ)كقت(، ك)أكقػػػػات(، ( َىب ػػػػ
 .(4/1818)ج شرح الكافية الشافية ك)كصف(، ك)أكصاؼ(، ك)كقف(، ك)أكقاؼ(. ابف هالؾ،

الفٓػػػػكهْ، الهصػػػػباح الهىٓػػػػر  ( )َكْقػػػػٌف(: َتْسػػػػِهَيٌة ِباْلَهْصػػػػَدِر، َكاْلَجْهػػػػُع: )َأْكَقػػػػاٌؼ(، ِهْثػػػػُل: )ثَػػػػْكٍب(، َك)َأْثػػػػَكاٍب(.14)
 .(2/669)ج
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ىّ   ؿ  ه ا ى ق ل  ع ف  اب ف  ج  ً : ]األ و  ل  ُْٓخ َأُبك َحي افَ  [يق و  َهِة،  (1) َقاَؿ الش  َْٖلَفاَظ الُهَتَقدِّ َبْعَد َأْف َذَكَر ا
ْ ـَ اْبُف ِجىِّ َرٌَا، َكَزَع ِؾ؛ َكَغْٓ ًُ ِبالُهَتَحرِّ ًٌ ُْٓمِحُق ًِ َكْج : َأف  َها ُجِهَع ِهْف َصِحيِح الَعِْٓف، َعَمِ )َأْفَعاٍؿ( ِفي

َكٌة، َكالىُّكُف ِفْ )َزْىٍد(، َك)أَ  ا ُهَتَحرِّ ٍَ ًِ ِهَف الت ْكِريِر َكَأى  ا ِهَف ْزىَ َفالر اِء ِفْ: )َفْرٍد(، َك)َأْفَراٍد( ِلَها ِفي ٍَ اٍد( ِلَها ِفٓ
ًُ ُهْعَتم ٌة، َكَقالُ  ُى ًُ، َأْك ِبَها َعْٓ ُى َكْت َعْٓ ًُ ِبَها َتَحر  ا َتَكاُد ُتْمِحُق ٍَ ْكِت ِب كا: )َبْمٌج(، الُغى ِة، َكِزَياَدِة الص 

ٌج( َٛ ٌَاٌؿ((2)ك)َأْب ٌل(، َك)آ ٌْ ـَ ُأْخُت الىُّكٍف، َأْك َقاَؿ: )َأ  ٛ َف  ال ؛ ِٖ
اِء َحْرَؼ الِعم ِة؛ ِلَها ؛ ِلُهَض (3) ٍَ اَرَعِة ال

ْت َحْرَؼ  ٍَ ُف َخِفَْٓت، َفُأْشِب ًُ َله ا ُأْدِغَهِت الَعْٓ َى  (، َك)أَْعَهاـٌ(؛ ِٖ ا ِهَف الَخَفاِء، َكَقاُلكا: )َعـ  ٍَ الِعم ِة؛ َفَعَمِ ِفٓ
(، َك)َأْهَىاٌف(، َكَقاَؿ: (، َك)َأْجَداٌد(، َك)َهف  ٌََب  ٌََذا َجاَءؾ )َجدُّ ٌََذا الِذؼ َذ ٍّْ 85/ؽَك ًِ اْبُف ِجىِّ َٚ  ب/ ِإَلْي

ٌب ِإلَ  ٌِ ٌََب َذا ـِ َكَها َذَكْرَىا، َكَلْك َذ ِ اْقِتَباِس َيط ِرُد، َفَقْد َجاَءْت َعُْٓف الَكِمَهِة ِهْف َأْكَثَر ِهْف َحُركِؼ الُهْعَج
ٌََذا. َكاْبُف ِجىِّ )َأْفَعا  ًُ ًٌَبا َحَسًىا؛ ِلَكْثَرِة َها َكَرَد ِهْى ٌََب َهْذ ِحيِح الّعِْٓف، َلَكاَف َقْد َذ ٌَُك ٍْؿ( ِفْ )َفْعٍل( الص   :

ُْٖسَتاِذ َأِبْ عَ  ـُ َأُبك الَفْتِح ُعْثَهاُف ِهْف َأْصَحاِب ا َها ِ٘ ٍّْ ا ًُ )َشاِرُح الُهْغِىْ(ِم  (4)، َكُياُؤُي َساِكَىٌة َعَمِ َها َىَقَم
ْسَفْىَدِرؼ( ِ٘ ل َلمَفْخِر ا  ، (5)َعْف )َشْرِح الُهَفصِّ

                                                           

 . (1/264ابف ٌشاـ، هغىْ المبٓب )ج (1)
ٌج( (2) َٛ  . فْ )ط(: )َثْمٌج(: )َأْث
رؼ، الصحاح3) اٌؿ(، هثل: )فرخ(، ك)أفراخ(، ك)زىد(، ك)أزىاد(. الجٌك  .(4/1629)ج ( كقد جاء فْ الشعر: )ٌآ
ِبػاْبف عهػار: كلػد َٓػْكـ ٌػ( ابف ُهَحه د بػف َأْحهػد القػاٌرؼ الهصػرؼ الهػالكْ اْلَهْعػُركؼ 844( ُهَحه د بف عهار)ت4) 

ِخػػَرة سػػىة  ْٔ َثَهػػاف َكِسػػتَِّٓف َكَسػػْبعهائة بقىػػاطر السػػَباع َكَىَشػػأ ِفػػْ كىػػف َكاِلػػدي  768السػػبت اْلعْشػػريف هػػف ُجَهػػاَدػ ا
َشػػاـ كالعػػز بػػف جَهاَعػػة َكاْبػػف  ٌِ ة هختصػػرات َكأخػػذ َعػػف العراقػػْ َكاْبػػف الهمقػػف كالبمقٓىػػْ َكاْلهجػػد بػػف  َكحفػػع عػػد 

ػػا خمػػدكف َكطمػػب ا ٍَ َرِة عمػػِ جَهاَعػػة هػػف اْلُهحػػدثٓف كدرس بهػػكاطف َكلػػً تصػػاىٓف ِهْى ٌِ ًِ َكسػػهع ِباْلَقػػا لَحػػِدٓث ِبَىفِسػػ
ث هجمدات َكَزَكاؿ اْلَهاِىع َعف شػرح جهػع اْلَجَكاِهػع كجػٛب الهكائػد  َٛ َْحَكاـ ِفْ َث ْٖ َغاَية ا٘لٍاـ ِفْ شرح ُعْهَدة ا

َشػاـ، َكشػػرح ُهْخَتصػػر اْبػف اْلَحاِجػػب الفرعػػْ َكشػػرح ِفػْ شػػرح تسػػٍٓل اْلَفَكاِئػد، كالكػػافْ ِفػػْ شػر  ٌِ ْبػػِف  ح الهغىػػْ ِٚ
الفيػػػة لعراقػػػْ َكَكػػػاَف إهاهػػػا َعَٛهػػػة ِفػػػْ اْلِفْقػػػً كأصػػػكلً كالعربيػػػة َكالصػػػْرؼ هشػػػارًكا ِفػػػْ كثٓػػػر هػػػف اْلُفُىػػػكف أهػػػارا 

ًِ جػذاـ قبػل َهكتػً ِبسػىَتِْٓف، َكاْسػتهّر ٓتزآػد ِباْلَهْعُركِؼ َقاَؿ السخاكؼ َكَلْكَٚ هِزيد ِحدتً ال ِتْ أد ت ِإَلػِ أف خػرج فِ  يػ
ًُ الجـ اْلَغِفٓر. الشككاىْ،  .(2/232)جالبدر الطالع  ِإَلِ َهكتً ٖخذ َعى

ْسَفْىَدِرؼ)ت( عمْ بف عهر بف خمٓل بف عمْ 5)  ِ٘  ىسبة إلِ اسفٓذار: بمػدة كبٓػرة فػْ هػا كراء الىٍػر - ٌػ(698ا
، أك خراساف( ىحكؼ. هف تصػاىيفً: )الهقتػبس فػْ تكضػيح هػا التػبس فػْ  (فخر الدٓف)أبك عاصـ،  -)خكارـز

شػػػػرح  الهفصػػػػل( لمزهخشػػػػرؼ. هقتبسػػػػة هػػػػكادي: هػػػػف كتػػػػب جػػػػرت هجػػػػرػ الشػػػػركح )لمهفصػػػػل(: )كػػػػالتخهٓر( ، 
ٌػ(، 749ٌػ(، كشرحً الهرادؼ)ت643ك)ا٘يضاح(، ك)العقارب( ، ك)الهحصل(، كشرح ابف يعيش الىحكؼ)ت

ػػػػا هػػػػف ا فػػػػْ شػػػػرحً، ك)ىظػػػػـ الهصػػػػباح فػػػػْ الىحػػػػك(، لػػػػػ)الهطرزؼ(، كحكاشػػػػْ الهفصػػػػل(، أشػػػػار إلٍٓػػػػ كغٌٓر
(، الهكاضػع قتػبسكلـ ىعثر عمِ الهتف الهػذككر كالهىقػكؿ  فػْ )الهالشركحات، كالتعميقات، كالحكاشْ الكثٓر. 

ْسػػػَفْىَدِرؼ،  ِ٘ العشػػػرة التػػػْ ذكػػػر فٍٓػػػا )ابػػػف جىػػػْ(، لعمػػػً هػػػذككر فيكتبػػػً اٖخػػػرػ كػػػػ)حكاشْ الفصػػػل(. اىظػػػر: ا
، كالزركمػْ، (2/1776)ج خميفة، كشف الظىكف ك  (،9)ص قتبس فْ تكضيح ها التبس فْ شرح  الهفصلهال

 .(7/158)ج هعجـ الهؤلفٓف كحالة،ك  ،(5/172)ج اٖعٛـ
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 ُّْ ٌب (2)الَجَكاِهِع( ِفْ )َشْرِح َجْهعِ  (1)َقاَؿ: َكَلْيَس َهْىُسكًبا، َكَكَذا َضَبَط الَهَحمِّ ٌَُك ُهَعر  ، َكَقاَؿ: 
ًُ. َلِكْف َكَقَع ِفْ َكاِفَيةِ  (3)(ْْ ىِ ػكَ ) ـِ َعَمِ َها َىَقَم َل  اْبػػِف هػَاِلػػؾٍ  َبَْٓف الَكاِؼ، َكالِجي : )ُقَبْٓ ًِ ًىا ِفْ َقْكِل ُهَىك 

ََلىَثَ ﴿الت ْصِريِف(، َكَفْتُح َكاِك  َوا الظا ًُ َضُركِرؼ  : َلَدؼ  َعَداَلٌة، َكلَ (5) َعِف اْبِف ِجىِّْ (4)﴾اِْشَتَ  .(6)َعم 
  ً ل  ٍ وي  ب ف ع ٍل[(7)ق و  ب  ًُ َعَمِ  : ]ي ع ى ي ش  ِف ِفْ الّصِحيِح َقْد َجاَء َجْهُع ( ِبَفْتِح الَعْٓ ًٛ َيْعِىْ َأف  )َفَع

؛ ًِ ، َكَحَهُمكا َعَمْي ًِ ِف ِب ( ِبُسُككِف الَعْٓ ًٛ كا )َفْع ٍُ ا  )َأْفَعاٍؿ(، َكػ)َجَهٍل(، َك)َأْجَهاٍؿ(، َفَشب  ٍَ ِلِخف ِة الَفْتَحِة، َفَكَأى 
ـِ. ض.  َكالَعَد
  ً ل  ٍر[(8)ق و  م ى ط ي  ٌر.  : ]ع  ًِ )َأْطَياٌر(، َك)الَفْرُخ(: َطْٓ ًُ َجاَء ِفي  َفِإى 

] يف  ار ح  ر ي  ب ع ض  الش  ى ا أ ف  ه ا ذ ك  ر  ـ  ه ه ا ذ ك  ً : ]ف ع م  ل  ِريفُ  ق و  ًِ الش  ٌَُك (9) الُهَراُد ِب  -َأْيًضا –، َك
اِبُق.  الُهْعَتِرُض الس 

                                                           

ٓف الَهَحمِّػػػػْ)ت1) ؿ الػػػػدِّ َٛ : أصػػػػكلْ، هفسػػػػر. هكلػػػػدي ككفاتػػػػً بالقػػػػاٌرة. عّرفػػػػً ابػػػػف العهػػػػاد 864( َجػػػػ ّْ ٌػػػػػ( الشػػػػافع
ككاف يقكؿ عف بىفسً: )إّف ذٌىْ ٚ يقبل الخطأ(، كلـ يكف يقدر عمػِ الحفػع، حفػع هػرة بػ)تفتازاىْ العرب(. 

، كيػأتكف  ـَ ػا َمَهػَة الُحك  كّراًسا هػف بعػض الكتػب فػاهتٗ بدىػً حػرارة. ككػاف هًٍٓبػا صػّداًعا بػالحق، ٓكاجػً بػذلؾ الظ 
فػػػػْ التفسػػػػٓر، أتهػػػػً )الجػػػػٛؿ  إليػػػػً، فػػػػٛ يػػػػأذف لٍػػػػـ. كُعػػػػِرَض عميػػػػً القضػػػػاُء اٖكبػػػػر فػػػػاهتىع. كصػػػػّىَف كتاًبػػػػا

ٌػػ(؛ فسػهْ: )تفسػٓر الجٛلػػٓف(، ك) كىػز الػراغبٓف(، فػْ شػػرح )الهىٍػاج فػْ فقػً الشػػافعية(، 911السػٓكطْ)ت
ك)البدر الطالع، فْ حل جهع الجكاهع( فْ أصكؿ الفقً، ك)شرح الكرقات( أصكؿ، ك)اٖىكار الهضية(: شرح 

حسػف الهحاضػرة فػْ  د(، ك)الطػب الىبػكؼ(. اىظػر: السػٓكطْ،هختصر لمبردة، ك)القكؿ الهفٓد فْ الىٓل السعٓ
 اٖعػػػػػػػٛـ لزركمػػػػػػػْ،كا، (9/447)ج شػػػػػػػذرات الػػػػػػػذٌب ابػػػػػػػف العهػػػػػػػاد،ك ، (1/443)ج تػػػػػػػاريخ هصػػػػػػػر كالقػػػػػػػاٌرة

 .(5/333)ج
ػاب بػف عمػْ بػف السػبكْ الشػافعْ)ت2)  ٌػػ(، لػً 771( )جهع الجكاهع(: فْ أصكؿ الفقً، لػ)تاج الػدٓف عبػد الٌك

ٌػ(. اىظر: حاشػية: الهىػاكؼ، التكقٓػف عمػِ 864ا: شرح جٛؿ الدٓف الهحمْ الشافعْ)تشركح كثٓرة، أحسىٍ
 .(86)ص هٍهات التعاريف

ـِ، كتكتػػػب  (،ىْػِ َكػػػ)ب ِبُسػػػُككف اْلَيػػػاء ُهعػػػرّ  (ُعْثَهػػػاف بػػػف جىػػػْ)( 3) بػػػػ)الكاؼ( الفارسػػػية التػػػْ َبػػػَْٓف الَكػػػاِؼ، َكالِجػػػي
 .(2/132)ج بغية الكعاة السٓكطْ،اىظر: . َأُبك اْلَفْتح الى ْحِكؼّ ٌك  بالفارسية: )ؾ(،

 [.16( ]البقرة:4) 
الهػػػازىْ  عثهػػػاف ٖبػػػْ التصػػػريف كتػػػاب شػػػرح (، كالهىصػػػف،2/401ا٘عػػػراب )ج صػػػىاعة جىػػػْ، سػػػر ابػػػف (5)

 (.213)ص
(. ساقط فْ )ؾ(. (6) ًُ َضُركِرؼ   )َكَلَعم 
ا َذَكْرَىا َأف  َها( 7) ـَ ِهه  اِرِحَٓف[ ساقط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]َفُعِم  .َذَكَرُي َبْعُض الش 
 .(478ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 8)
 (.421-1/420ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (9) 
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  ً ل  يٍح[(1)ق و  ح  ،  ؛: ]ل ي س  ب ص  ِف الَكاِكؼِّ ْمَزـُ اْخِتَصاُص )ِفَعاٍؿ( ِبالُهْعَتلِّ الَعْٓ ٌََكَذا َٓ ًُ َلْك َقاَؿ  َى  ِٖ
ًُ َلْيَس كَ  َْٖهِثَمِة الَهْذُككَرِة. َلِكى   َذِلَؾ؛ ِلَهِجِْء )ِفَعاٍؿ( ِفْ الّصِحيِح َكا

اٍؿ( ه  ال ًبا ف ي الق م ة  )أ ح  ه ع  غ  ً : ]ف ي ج  ل  ق و 
ٍل(، َك)َأْهَياٍؿ(،  ؛[(2) َأْؼ: َكَلْك ُهْعَتل  الَعِْٓف َكػ)َهْٓ

 َك)ِحٍٓف(، َك)َأْحَٓػػاٍف(، َك)ِعٍٓد(، َك)أَْعَياٍد(. 

ل   ر ي [ق و  . إ لى آخ  ر  ل ( ب الك س  ه  )الح  ٌَِرؼُّ  ً : ]و  َب ، َكَحَكِ الَقاُهكُس َكَذا َقاَؿ الَجْك ٌِ ًُ َهَذا : َهَع
 . (3)ُأْخَرػ 

ٍح([ ( ف ي )ق د  اح  اؿ : )ق د  ً : ]ف ي ق  ل   َعَمِ )َأْقُدٍح(، َك)َأَقاِديَح(.  -َأْيًضا –ُجِهَع  ق و 

  ً ل  و اف([(4)ق و  ى  )ص  ، َك)ُذْؤَباف( ِبَضه ٍة. : ]و  ًِ ِل  ٌَُك ِبَكْسِر َأك 

  ً ل  [(5)ق و  ع  الى وف  ف  ْعَراِب، َكالت   : ]ب ر  ِ٘ ُر ُهَعٓ ٍف، َلْك َقاَؿ: ِبَحَرَكاِت ا ْفَع َغْٓ َف  الر  ْىِكيِف َلَكاَف َأْكَلِ؛ ِٖ
ًِ َتْىكيٌف. ًُ أُْعِرَب َبالَحْرِؼ، َكَلْيَس ِفي ِؼ: )ِصْىَكاف( ِلمّتْثِىَيِة، َفِإى  َٛ ٌَُك ُهْعَرٌب ِبالَحَرَكاِت ِبِخ  ض. َبْل 

] اء  ه وـ  الف  وع  ف ي اله ض  ر  ً : ]ش  ل  َر ا ق و  ى َها َأخ  ِف؛  لُهَصىِّفُ َكاِ  ّـِ الَفاِء َكُسُككِف الَعْٓ ( ِبَض ًٛ )ُفْع
ُـّ َأْثَقُل ِهَف الَكْسِر؛ ًُ؛ ِإِذ الض  ًُ َأْثَقُل ِهْى َى  ًفا ِهْف )ِفْعٍل( ِبَكْسِر الَفاِء؛ ِٖ ًُ َأَقلُّ َتَصر  َى  ِٖ  َٓ َٚ  ًُ َى  ِٖ  ٚ ُـّ ِإ ِت

ْمَبَتِْٓف الَكاِصَمَتِْٓف  ًِ الَعَضَمُة َفةِ ِإَلِ َطَرَفْ الش  ِبَعَهِل الَعَضَمَتِْٓف الصُّ ًً َيْكِفْ  ِفي ِؼ الَكْسِر، َفِإى  َٛ ، ِبِخ
 الَجاِذَبُة ِهَف الهىقْ. 

                                                           

 .ساقط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]َفُْٓجَهُع َغاِلًبا ِفْ الِقم ِة َعَمِ )َأْجَهاٍؿ([( 1)
 .فْ )ط(: )أجهاؿ( (2)
ٍر أك رأٍس. يقػاؿ: )اهػرأٌة حاِهػٌل كحاِهَمػٌة(، إذا كاىػت ُحْبمػِ. فهػف قػاؿ: ( ك)الِحْهُل(: بالكسػر: هػا كػاف عمػِ ظٍػ3)

. كهػػػف قػػػاؿ: )حاهمػػػة( بىػػػاي عمػػػِ َحَهَمػػػْت، فٍػػػْ حاِهَمػػػٌة. كفػػػْ  )حاِهػػػٌل( قػػػاؿ ٌػػػذا ىعػػػٌت ٚ يكػػػكف إٚ لٙىػػػاث
ًُ. ك ًٛ كُحْهٛىػػًا؛ فٍػػك َهْحهػػكٌؿ كَحهٓػػٌل(، كاْحَتَهَمػػ ًُ َحْهػػ ًُ َيْحِهُمػػ )الِحْهػػُل(، بالكسػػر: هػػا ُحِهػػَل، ج: القػػاهكس: )َحَهَمػػ

ػًة. كفػْ اْصػِطِٛح الصػاَغِة: هػا  َبػِة خاص  ٍِ ، فػْ ال )أْحهاٌؿ(. ك)الُحْهُٛف(، بالضـ: هػا ُيْحَهػُل عميػً هػف الػدكابِّ
. ك)الحَ  ـِ هف الِغشِّ ٌِ را رؼ، الصحاحاىظر: بالفتح ها كاف فْ بطف أك عمِ شجر. ْهُل(: ُيْحَهُل عمِ الد   الجٌك

 (.478، كشآٌف، هجهكعة الشافية )ص(1/987، اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج(4/1676)ج
 .(479ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 4)
ـْ َيُكْف ُهَعت َل الَعِْٓف[( 5)  .ساقط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]َفِإْف َل
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] ـ  ي ك ف  ه ع ت ل  الع ي ف  ً : ]ف إ ف  ل  ل  ًِ َعَمِ )ُفُعكٍؿ( َأْف َٚ َيُككفَ ِفْ َجهْ  -َأْيًضا –ُيْشَتَرُط  ق و  ُهْعَتل   ِع
ٌَُك )الَكَرُس(: )ُحُصكٌص( ِف، َك َهَمَتْٓ ٍْ ( بُه ـِ، َكَٚ ُهَضاَعًفا، َكَشذ  ِفْ )الُىْؤِؼ(: )ُىْؤٌؼ(، َكِفْ )َحّصٍ  ٛ  .(1)ال

  ً ل  ((2)ق و  د  ه ة  ف ي )األ س  الض  : ُيْحَتَهُل َأْف َيُككَف َأْصُل )ُأْسٍد( )ُأُسكًدا(، (4)َقاَؿ َأُبك َبْكرٍ  [(3): ]ك 
ٌََذا ُُٓجكُز َأْف َيُككَف )الُفْمُؾ( َكَذِلَؾ؛ َكِلَذِلَؾ َقاَؿ: )َْٓزعُ  ه َة، َفَعَمِ   ُهكَف(.َفَخف ُفكا الَكاَك، َكَأْبَقُكا الض 

ً : ]ف ي ج     ل  ًضا –ه ع  ق و  ُر -َأْيًضا –ِإى َها َقاَؿ  [-أ ي  ًُ ُْٓجَهُع َعَمِ )َأْفَعاٍؿ( َكَها ُْٓجَهُع َغْٓ َى  ؛ ِٖ
ٌَُىا ُيَقاُؿ: )ُعكٌد(، َك)أَْعكاٌد(، َفَيُككُف ُهْشَتَرًكا َها،  الُهْعَتلِّ َعَمِ َذِلَؾ، َىْحَك: )ُقْرٍء(، َك)َأْقَراء(، َفَكَذا  ٍُ َى ْٓ َب

ٌؿ(  َٛ ِف. َك)َفْع  ُهْخت ٌص ِبُهْعَتلِّ الَعْٓ

                                                           

( إف لـ يضاعف، كلـ يعل لـ يشذ جهعً عمِ: )ُفُعكٍؿ( كػ1) ًٛ )ُجْىٍد(، ك)ُجُىكٍد(، ك)ُبْرٍد(، ك)ُبُركٍد(. فػإْف ( إف )ُفْع
 ) (، أك أُِعّل كػ)ُحكٍت(، ك)ُهَدػ(، لـ ٓجهع عمِ )ُفُعكٍؿ( إّٚ ها شػّذ هػف قػكلٍـ فػْ )الُحػّصِ -ضكعف كػ)ُخفٍّ
ك الكرس: الكرس: ىبات هف الفصٓمة القرىية الفراشية لتمكيف الهٛبس الحريرية ٚحتكائً عمِ هادة حهػراء -ٌك

شػػرح  : )ُىػػْؤٌؼ(. ابػػف هالػػؾ،-جػػرػ يحفػػر حػػكؿ الخيهػػة أك الخبػػاء يقٍٓػػا السػػٓل -ُحُصػػكٌص(، كفػػْ )الُىػػْؤِؼ(: )
 .(4/1843)ج الكافية الشافية

 .َعَمِ )ِعَٓداف([ -َأْيًضا –ساقط فْ )ؾ(، إلِ قكلً: ]َفُْٓجَهُع ( 2)
 .(480ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 3)
ػ)أِبْ َبْكٍر الزبٓدؼ، فْ هكضع آخر. فػْ شػرحً قػكؿ الجػاربرؼ: ]كأجػاب سػػٓػػبػػكيػػػً عىػً ( َصر َح اْبُف جهاعَة: ب4)

كلكىىا كجدىا الىص عىد أبْ بأىً شاذ[ أجٓب بأف أبا بكر الزبٓدؼ ذكر فْ )هختصر العٓف( هف ذكات الكاك. 
ػػل هػف. كالعربيػػة اٖدب أئهػػة ٌػػػ(، أحػػد316بكػر، دمحم بػػف السػػراج)ت . غٓىػػا فٓجعمٍػػا بػػالراء غٓمثػػ كػػاف. بغػػداد ٌأ

 كتبػً هػف. بالهكسػيقِ عارفػا ككػاف. شػابا هػات. بأصػكلً السػراج ابػف عقمػً حتػِ هجىكىػا الىحػك زاؿ ها: كيقاؿ
 الهكاصػٛت) ك( كالٍجػاء الخػط) ك( كالشػعراء الشػعر) ك( سػٓبكيً كتػاب شرح) ك الىحك، فْ( ط - اٖصكؿ)

ِبٓػػػِدؼ)تأّهػػػا ك  .لعػػػركض(ك)ا ،الىحػػػك(فػػػْ  الهػػػكجز) ك اٖخبػػػار فػػػْ( كالهػػػذكرات دمحم بػػػف  ٌػػػػ(379َأُبػػػك َبْكػػػر الز 
الحسػػف الزبٓػػدؼ اٖىدلسػػْ ا٘شػػبٓمْ: عػػالـ بالمغػػة كاٖدب، شػػاعر. أصػػل سػػمفً هػػف حهػػص )فػػْ الشػػاـ( كلػػد 
ّْ عٍػدي ٌشػاًها )الهؤيػد  ( إلػِ قرطبػة، فػأدب فٍٓػا كلػ كىشأ كاشتٍر فْ إشبٓمية. كطمبً الحكػـ )الهستىصػر بػاّلل 

( ثػػـ  كلػػْ قضػػاء إشػػبٓمية، فاسػػتقر، كتػػكفْ بٍػػا. هػػف تصػػاىيفً: )الكاضػػح( فػػْ الىحػػك، ك)طبقػػات الىحػػكيٓف بػػاّلل 
كالمغكيٓف(، ك)لحف العاهة(، ك)هختصر العٓف( فْ المغة، ك)اٚستدراؾ عمػِ سػٓبكيً فػْ كتػاب اٖبىيػة( رحػل 

ِبٓػػِدؼ  طبقػات الىحػكيٓف كالمغػػكيٓف، إلػِ خراسػاف كالعػراؽ كأصػػبٍاف. كتخػرج بػً جهاعػػة هػف الفقٍػاء. اىظػر: الز 
، (6/2518)ج هعجػػػػػـ اٖدبػػػػػػاء الحهػػػػػكؼ،(، ك 2/431الىحػػػػػك )ج فػػػػػػْ (، كابػػػػػف السػػػػػراج، اٖصػػػػػكؿ122)ص

البمغػة فػْ  الفٓركزآبادؼ،(، ك 3/86بالكفيات )ج الكافْكالصفدؼ، ، (12/393)ج سٓر أعٛـ الىبٛء الذٌبْ،ك 
 (.136، ك6/82)ج اٖعٛـ لزركمْ،كا، (1/262)ج تراجـ أئهة الىحك كالمغة
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ه ع   ً : ]ف ي ج  ل  ًضا –ق و  اف([ -أ ي  يد  م ى )ع  َأْؼ: َكَها ُْٓجَهُع َعَمِ )أَْعَكاٍد(، َكالَحاِصُل َأف   ؛ع 
ـ  ِإْف َكافَ  ( ُْٓجَهُع َعَمِ )َأْفَعاٍؿ(، ُث ًٛ )ُفْع
ِف ُجِهَع 86/ؽُهْعَتل    فِ  -َأْيًضا –أ/ الَعْٓ َٛ (، َكَٚ ُْٓجَهُع َعَمِ )َفْع

 . (1)َعَمِ )ُفُعكٍؿ( -َأْيًضا –

  ً ل  اٍؿ([(2)ق و  ه  م ى )ج  ف ي الك ث ر ة  ع  ـِ،  : ]و   ٛ ( ُهَضاَعًفا، َكَٚ ُهْعَتل  ال ًٛ ُيْشَتَرُط َأْف َٚ َيُككَف )َفَع
ـْ ُْٓجَهْع َعَمِ )ِفَعاٍؿ( ْف َكاَف كػ)َطَمٍل(، َك)َفًتِ( َل ِكاِ 
(3). 

ً : ]و   ل  [ق و  يد  د  ( ه ف  الح  ؼ  )األ ى ي ث  ال  َرُي  ؛ٌ و  خ  ى َها َفس  َبِس الَحِدِٓد َكَأْجَكِدِي، َكاِ  َْٓ ًُ اْسـٌ ِٖ َأْؼ: َأى 
َْٖسَهاِء. َك)ِخْرَباف( ِبَكْسِر الُهِعَجَهةِ  ـِ ِفْ ا َٛ َفاِت َكالَك َف  الذ َكَر ُهَقاِبُل اُْٖىَثِ ِهَف الصِّ َذا؛ ِٖ ٍَ  ، َكُسُككفِ ِب

ًُ ِفْ الَقاُهكسِ  (4)ِفْ َجْهِع )ِخْرٍب(: )َأْخَراٌب(، َك)ِخَراٌب( -َأْيًضا –الر اِء. ُيَقاُؿ  ، َقاَؿ: (5)ِبالَكْسِر، َقاَل
َكٌة: َذَكُر )الَخَربُ َك) َعرُ كَ  (،الُحَباَرػ (، ُهَحر  ِقرُ  الش  َكَسَط الُهْخَتِمُف ِفْ الَخاِصَرِة، َأِك (6)كالُهَتَشقِّرُ  الش 

ّـِ الُحَباَرػ الِهْرَفِق. َكَقاَؿ: َك) ف(: ِبَض َٛ ًُ ِلمت ْأِىِٓث. َك)ُحْه (: َطاِئٌر ِلمذ َكِر َكاُْٖىَثِ، َكالَكاِحِد َكالَجْهِع. َكَأِلُف
َهَمِة. َك)الَحَهُل(: اْسـٌ  ٍْ ًُ، َكُيْجَهُع  الُه ْأِف، َفَها ُدكَى ِد الض  َعَمِ  -َأْيًضا –ِلْمَخُركِؼ، َأِك )الِجْذٍع( ِهْف َأْكَٚ

ـِ، َكُسُككِف الت ْحِتي ةِ (7))َأْحَهاٍؿ( ـِ. (8). َك)ِجْبَرة(: ِبَكْسِر الِجي . َك)ِحْجَمِ(: ِبَكْسِر الَحاِء، َكُسُككِف الِجي
ـٍ: َطاِئٌر. َك)الَقْبُح(: ِبَفْتِح الَقاِؼ، َدِة، َكِجي  َكُسُككِف الُهَكح 

    ً ل  ؼ  )األ ى ي ث((9)ق و  ال  ٌ و  خ  ِؼ اُْٖىَثِ ِهَف  [(10): ]و  َٛ َف  الذ َكَر ِبَهْعَىِ ِخ َرُي ِبَذِلَؾ؛ ِٖ ِإى َها َفس 
َفاتِ  ًُ: ]ِفْ الصِّ ٌََذا َقْكُل َْٖسَهاِء َُٓدلَُّؾ َعَمِ  ًُ ِفْ ا َفاِت، َكَبْحُث  ، َكذكَراف[. الصِّ

                                                           

 .(3/593)ج الكتاب سٓبكيً، (1)
 .(481ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 2)
 فْ )ؾ(: )أفعاؿ(. (3)
 فْ )ط(: )َخَراٍب(: )ِخَراٌب(. َك)ِخَراٌب(. (4)
 .(1/79اىظر: الفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط )ج (5)
ِقرة). (الُهْقَشِعرُّ فْ )ط(: ) (6) ػِقر)كاحدة  (:الش  ػْ (الش  ، ، ىبػت أحهػر. ابػف جىػْ، الهىصػف(شػقائق الىعهػاف)، ٌك

 (.365)ص شرح كتاب التصريف ٖبْ عثهاف الهازىْ
 .(2/119شرح الشافية )ج الرضْ،ك ، (4/1860)ج شرح الكافية الشافية ( اىظر: ابف هالؾ،7)
 .(482ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 8)
 .اِلًبا َعَمِ )َأْفَخاٍذ( ِفْ الِقم ِة َكالَكْثَرِة[، ساقط إلِ قكلً: ]َفُْٓجَهُع غَ (ؾ)فْ ( 9)
 .(483ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 10)
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اٍذ( ف ي الق م ة  و الك ث ر ة [؛ م ى )أ ف خ  ال ًبا ع  ه ع  غ  ً : ]ف ي ج  ل  َها ِبالَقِريَىِة. َكَىِظُٓرُي  ق و  ٍُ َى ْٓ ُؽ َب َأْؼ: َكُيَفر 
ًِ َأف  ِبَىاَء َجْهِع الِقم ِة اْسُتِعَٓر لِ  ًِ َعْف )َأْرُجٌل( ِفْ َجْهِع )ِرْجٍل( ِبَكْسِر الر اِء َكَتْخِفيِف َْ ِب ْمَكْثَرِة، َكاْسُتْغِى

ًُ َكػ)ُقُمكٍب(، َك)ِرَجاٍؿ(، َك)ِصْرَداف( ا، َكَقْد َجاَء َعْكُس ٍَ َجْهِع
(1). 

    ً ل  اٍذ( ف ي الق م ة  و الك ث ر ة [(2)ق و  م ى )أ ف خ  ٌََذا الَكْزُف ُهْخت ٌص ِبالِقم ِة، َفَكَْٓف َيُككُف  : ]ع  َفِإْف ِقَٓل: 
ٌََذا الَكْزَف ُيْسَتْعَهُل  ُهْشَتَرًكا ًُ َلْيَس َهْعَىاُي َكَذِلَؾ، َبْل َهْعَىاُي َأف   ِفْ الِقم ِة، َبَْٓف الِقم ِة َكالَكْثَرِة؟ ُأِجُٓب ِبَأى 

ِز َجاِئٌز، َفَيُكك  َها َهَكاَف أَخِر َعَمِ َسِبِٓل الت َجكُّ ٌِ ٌََذا الَكْزُف َحِقيَقًة َكالّكْثَرِة َكَهْعُمكـٌ َأف  اْسِتْعَهاَؿ َأَحِد ُف 
 ِفْ الِقم ِة َهَجاًزا ِفْ الَكْثَرِة. 

ٍر([ )ى ه ٍر( ف ي )ى ه  ػ)ى ه وٍر(, و  ً : ]ك  ل  ًِ  ق و  ٌَُك )َأْىَهاٌر(، َكَجاَء:  -َأْيًضا –َجاَء ِفي الَغاِلُب َك
ـِ، َك)ِىَهاٌر(، َك)ِىَهاَرٌة( ِبَكْسرِ  ِها.  )َأْىُهٌر(، َك)ُىْهٌر( ِبُسُككِف الِهي ٍِ  الىُّكِف ِفٓ

ً  ل ي س  اله ر اد  إلخ[ ر  أ ى   ٌ ً : ]و الظ ا ل  ِف  اْعَتَرَض ِفْ ُبْغَيِة الط اِلبِ  ق و  ًُ  َعَمِ الُهَصىِّ ِبَأى 
َٓراِد )ِرْجَمٌة(86/ؽ ِ٘  ًَ ا َجْهُع )ِرْجٍل(،  (3)ب/ َٚ َكْج ٍَ ـُ َأى   ٌ َٚ َُٓتَك ـَ ِفْ )ِفْعٍل(. ِك)ِرْجَمٌة(  َٛ َف  الَك ٌَُىا، ِٖ

                                                           

( كقد يستغىِ ببعض أبىية القمة عف بعض أبىية الكثرة، كببعض أبىية الكثرة عف بعض أبىية القمة؛ فاٖكؿ: 1)
ك)َأْفِئَدٍة(. كالثاىْ: كػ)َرُجٍل(، ك)ِرَجاٍؿ(، ك)َقْمٍب(، ٍق(، ك)أَْعَىاٍؽ(، ك)ُفَؤاٍد(، كػ)ِرْجٍل(، ك)َأْرُجٍل(، ك)ُعىُ 

ْرُد: طائر أكبر هف العصفكر، ضخـ الرأس كالهىقار، يصٓد صغار  -ٍد(، ك)ِصْرَداٍف(ك)ُقُمكٍب(، ك)ُصرَ  الصُّ
ا كأه   ،(احٌ رَ فْ أَ ) (: حٍ رَ )فَ ػك اذ  ( شَ اؿٍ عَ فْ ( الصحيح العٓف عمِ )أَ لٍ عَ )فَ  عُ هْ جَ  .-الحشرات، كربها صاد العصفكر

 ،اف(دَ رْ ِص ) (:دٍ رَ )ُص ػك (،فَٛ عْ فِ )عمِ  الغالب هجٓئًُ (، ك ابٌ طَ رْ أَ ) (:بٍ طَ )رُ ػ: ك(اؿٍ عَ فْ أَ )( فجاء عمِ لٌ عَ )فُ 
 (:ٓفٌ غِ )رَ ك ،(ةٌ لَ ذِ قْ أَ ) (:اٍ ذُ ىحك: )قُ  ،( جهع لكل اسـ هذكر رباعْ ثالثً هدةةٌ مَ عِ فْ )أَ ك .اف(رَ ىغْ )ِ  (:رٍ غَ ك)ىُ 
( اؿٍ عَ أك )فِ  ،( فْ جهع الهضاعف أك الهعتل الٛـ هف )فعاؿ(ةٌ مَ عِ فْ كالتـز )أَ  ،(ةٌ دَ هِ عْ أَ ) (:كدٌ هُ عَ )ك ،(ةٌ فَ غِ رْ أَ )
شرح الكافية  ابف هالؾ، . اىظر:(ةٌ يَ ىِ فْ أَ ) (:اءٌ ىَ )فِ ك ،(ةٌ يَ بِ قْ )أَ  :(اءٌ بَ )قَ ك ،(ةٌ ه  زِ )أَ  :(اـٍ هَ )زِ ، ك(ةٌ ت  بِ )أَ  :(اتٍ تَ )بَ ػك

   .(4/114ج) شرح ابف عقٓل ألفية ابف هالؾ ،ٓلابف عقك  ،(4/1811)ج الشافية
 .، ساقط إلِ قكلً: ]َكػ)ُىُهكٍر(، َك)ُىُهٍر( ِفْ )َىِهٍر([(ؾ)فْ ( 2)
 (                        َكَلْيَس رجمة بتكسٓر الرجل ... بل اْسـ جهع راجل َحُْٓث تحل 3)

فػْ جهػع  -لجهاعػة الرجػاؿ -ىحػك: )ِرْجَمػة(  بكسػر الفػاء، كسػككف العػٓف، -ٚ يقاؿ: إىً ٓجهع عمػِ )ِفْعمػة( 
بػػل اسػػـ هىفػػرد هكضػػكع لجهاعػػة )الرجػػاؿ(؛  -عمػػِ الهختػػار -َرُجػػل(؛ ٖىػػا ىقػػكؿ: لػػيس )ِرْجَمػػة( جهػػع )َرُجػػل( 

ا عمػػِ لفظٍػػا، كلهجٓئٍػػا ههٓػػز )أحػػد عشػػر( إلػػِ )تسػػعة عشػػر(، كههٓػػز )عشػػريف(، كهػػا فكقٍػػا هػػف  لتصػػغٌٓر
ْ جهع عىد أبْ عمْ. أهّ  فٛ شؾ أىً ليس بتكسػٓر بػل اسػـ جهػع؛ ٖف  -بفتح الراء -ا )َرْجَمة( العشرات. ٌك

ـ أىً جهع َرُجل  ـ أىً جهع: )راِجػل(، كحٓىئػذ -بضـ الجيـ -)َفْعَمة( ليس هف أبىية الجهع؛ لئٛ ٓتٌك ، بل ٓتٌك
ف أكردي ٌٍىا بكسر الراء فإىً جهع ٖىً يقػاؿ: )ثٛثػة ِرْجَمػة(، بهعىػ ِ: )ثٛثػة ِرَجػاٍؿ(. ٚ كجً ٘ٓرادي ٌٍىا، كا 

حٓػػث ٓػػرػ أىػػً )اسػػـ  -كهػذٌب سػػٓبكيً أّف )ِفْعَمػػة( هػػف أبىيػػة التكسػػٓر، كلػػـ ٓخػػالف فػْ ذلػػؾ إٚ ابػػف السػػراج؛ 
ٌة ضعيفٌة؛ ّٖف لىا أبىيَة جهػكٍع  : إّىٍا ُحج  ًٛ جهع( ٚ )جهٌع(، كحجتً أّىً رآي ٚ يطرد. كرد  عميً أبك حياف: قائ

صػػىف لػػـ ٓتبػػع فػػْ ذلػػؾ ابػػف السػػراج؛ ٖف الهصػػىف عػػّدي هثػػل غٓػػري فػػْ أهثمػػة جهػػع بإجهػػاٍع، ٚك تّطػػِرُد. كاله
)َفُعل(، كلـ ٓذكر أّىً ليس بتكسٓر، فعمـ أّىً جرػ فْ ذلؾ عمِ هذٌب سٓبكيً. كضػعفً ظػاٌر؛ ّٖف إضػافة 

 اىظػػر: سػػٓبكيً،ثٛثػػة فهػػا فكقٍػػا إلػػِ )َرْجَمػػة( ٚ ٓػػُدؿُّ عمػػِ أّف )َرْجَمػػة( َجْهػػٌع؛ لجػػكاز أف يكػػكف )اسػػـ جهػػع(. 
، (2/37، لمىيسػارؼ )جابف الحاجب، الشافية فْ عمػـ التصػريف، كالكافيػة ىظػـ الشػافيةك ، (3/574)ج الكتاب

 .(425 -1/424ركف الدٓف، شرح الشافية )جك 
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ـْ َتْأتِ  ا َل ٍَ َى  ا َجْهُع )َراِجٍل(؛ ِٖ ٍَ ًُ ِبَأف  (2)بل بهعىِ )رجالة((1)ِبَهْعَىِ )ِرَجاَلٍة( َبْل ِإى  ، َكَقْد َُٓجاُب َعْى
ًُ َفَأَراَد الُهَصىِّفُ  ـُ َأف  )ِرْجَمًة( َجْهٌع َل  ٌ ( َقْد َجاَء ِبَهْعَىِ )َراِجٍل( َفُرب َها َُٓتَك ًٛ اِرَح َدْفَعًُ  )ِرْج ، َكَلَعل  الش 

ـُ ِفْ اٚ َٛ ( ِبَهْعَىِ )َراِجٍل( ِصَفًة، َكالَك ًٛ ًُ َُٓردُّ َأف  )ِرْج ًُ، َلِكى  ٌََذا الَجَكاِب ِبَها َقاَل ـِ؛ َأَشاَر ِإَلِ  ْس
ـْ َىِجْد )ِرْجَمًة( ِبَهْعَىِ )الرَِّجاِؿ(، َفِفْ القَ  : َل ـْ ٍِ َْٖحَسُف الَجَكاُب ِبَهْىِع َقْكِل ـِ، اُهكسِ َفا ّـِ الِجي ُؿ( ِبَض َْ : )الر ُج

ٌت(، َك)ِرَجَمٌة( َكػ)ِعَىَبٍة(. َكَقاَؿ: بعد َك)َرِجَل(:  َٚ ـ  َقاَؿ: الَجْهُع )ِرَجاٌؿ(، َك)ِرَجا ًِ َهْعُركٌؼ، ُث َكُسُككِى
ًُ. الَجْهُع: كػ)َفِرَح( ٌر َْٓرَكُب ٍْ ًُ َظ ـْ َيُكْف َل ف(، ِإَذا َل َٛ ٌَُك َراِجٌل(، َك)َرِجٌل(، َك)ِرْجٌل(، َك)َرِجٌٓل(، َك)َرْج ؛ َفػ)

ّـِ، َك)ِرْجَمٌة(، َك)َرِجَمٌة(،  ف( ِبالض  َٛ )ِرَجاٌؿ(، َك)ِرَجاَلٌة(، َك)ُرَجاٌؿ(، َك)ُرَجاِلْ(، َك)َرَجاَلِ(، َك)ُرْج
 (، َك)َأَراِجُل(، َك)َأَراِجُٓل(.َك)َأْرُجَمةٌ 

  ً ل  يى ي(3)ق و  ا أ ق ات ل  ع ف  د  : ]أه 
: َأْؼ: َأَها ُأَداِفُع، َكَأَها ُأَذاُب َعْف ِدِٓىْ، َفََٓتَعم ُق ِعْف  ؛[(4)  ً ل  ق و 

ِف الِفْعَمِْٓف  ]أ ق ات ل [ ٌَِذْٓ  ِبَتْضِهِٓف َأَحِد 

اف  ف ار ًسا, أ و   و اء  ك  ً : ]س  ل  اًل[ق و  ًِ الَعْطُف بػ)َأْك( َبْعَد )َسِكاٍء(، َكَقْد َصر َح ِبَجَكاِزِي  ر اج  ِفي
َٓراِفْ ػػػػَشػػػػاـٍ (5)السِّ ٌِ َب اْبُف  ُرُي، َكَصك  ـِ َبْعَد )َسَكاٍء(. (6) ، َكَغْٓ ا ٍَ ٌَْهَزِة اْٚسِتَف ( َهَع  ـْ ا ِبػ)َأ ٍَ ْتَياَف َبَدَل ِ٘  ا

  ً ل  اًل([(7)ق و  ي  : )خ  ـ   ٌ  ؛ َأْؼ: )َفَكاِرَس(، َٚ )َأْفَراًسا(. ض.: ]ب ع د 

ه وًها[ ً : ]و ال  ي ك وف  ه ض  ل  ـْ  ؛ق و  ٍِ ِه َٛ ـِ )ُفْعٍل( ِفْ َك  . ِلَعَد

  ً ل  م وع ([(8)ق و  )ض  م ع ( و  اء  )أ ض  ق د  ج  َع( ُهَؤى َثٌة َكَها ِفْ  : ]و  َْ َل َف  )الضِّ ؛ ِٖ ًِ ـُ َفي َٛ َلْيَس ِهه ا الَك
ُّْ  (9) الَقاُهكسِ  ِرِي، َقاَؿ الُهكِصِم ٍع َعْكَجاَء ُىِزعْت َكَغْٓ َْ  َجْىِب  هف : َكِفْ الَحِدِٓث: )ُخِمَقِت الَهْرأَُة ِهْف ِضَل

                                                           

  فْ )ؾ(: )رجاؿ(. (1)
  )بل بهعىِ )رجالة(، ساقط فْ )ط(. (2)
 .َك)ُضُمكٌع([ ، ساقط إلِ قكلً: ]َكَقْد َجاَء )َأْضُمُع((ؾ)فْ ( 3)
 .(484ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 4)
، شرح كتاب سٓبكي5ً) ُّْ َٓراِف  .(4/287)ج، ك(2/232)ج ( السِّ
 (.24المبٓب )ص (، كهغى580ْالذٌب )ص شذكر ٌشاـ، شرح ابف (6)
[(ؾ)فْ ( 7) ًٛ  .، ساقط إلِ قكلً: ]َسَكاًء َكاَف َفاِرًسا، َأْك َراِج
 .(485ص) هكعة الشافيةهج، شآٌف( اىظر: 8)

ْ  )ِضػَمٌع( جػائرٌة. 9) ػـ كػذا عمػ ٌع(، ٌك َٛ َمُع(: كػ)ِعَىٍب(، ك)ِجػْذٍع(: ُهَؤى ثَػٌة، ج: )أْضػُمٌع(، ك)ُضػُمكٌع(، ك)َأْضػ ( )الضِّ

ـْ )ِضػػَمٌع( جػػاِئرٌة(. َكُربَهػػا جَهُعػػكا )اٖ ْضػػُمع(؛ َفَقػػاُلكا: َقػػاَؿ اْلفػػراء: ِإذا َكػػاَف اْلَقػػْكـ َيِهٓمػػكُف عمػػِ الر ُجػػل قٓػػل: )أىػػُت

ََٖضاِلع(. اىظر: ابف سٓدي، الهخصص )ج  .(1/742)جكالفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط ، (5/127)ا
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ًِ  آَدـَ  السٛـُ( َعَمْي
َف (1) ـُ  ، َكْقْد َيْعَتِذُر ِبَأف  الُهَصىِّ َٛ ، َكَها اْقَتَضاُي َك ًِ ِر َها َٚ َتاَء ِفي َأَراَد ِبالُهَذك 

ِريفِ  اِرِحَٓف، َكَتْهِثُٓل الهُ  (2)الش  ِرِي ِهَف الش  ِف َكَغْٓ ِف؛ َكالَقْكسِ  َصىِّ ِر ِبالَعْٓ ًِ الت اُء َفَقْط، َكِلْمُهَذك   ِلمُهَؤى ِث ِبَها ِفي

اؽ  ِرِي، َُٓؤيُِّدُي:  أ/87/ؽَكالس   َكَغْٓ

] ك وف  م ٍع( ب الس  ٌ و  ل غ ة  ف ي )ض  ً : ]و  ل  ُرُي َأف   ق و  ٌِ ـِ  َظا َٛ ًِ َأْرَجُح. َكالُهَتَباَدُر ِهْف َك ُككَف ِفي السُّ
ٌَػػِرؼُّ  ًُ، َقاَؿ الَجػػْك ُف َٛ ِرِي ِخ ُمكِع(، َك)(3)َغْٓ ـِ َكاِحَدُة )الضُّ  ٛ اِد، َكَفْتِح ال َمُع(: ِبَكْسِر الض  عِ : )الضِّ َٛ َْض ْٖ (. ا

ا َجاِئٌز.َكتَ  ٍَ ـِ ِفٓ  ٛ  ْسِكُٓف ال

  ً ل   َكالَفاِرُؽ الَقَراِئُف. : ]ف ي الق م ة  و الك ث ر ة [(4)ق و 

ه وـ[؛ ً : ]أ و  ه ض  ل  . ض. ق و  ـْ ٍِ ِه َٛ ـِ )ُفْعٍل( ِفْ َك  ِلَعَد

ٍع([ ب  )ر ب اع( ف ي )ر  ً : ]و  ل  : )َأْرَباٌع(.  -َأْيًضا –َجاَء  ق و  ًِ  ِفْ َجْهِع

  ً ل  ًِ اْبُف ُهْعطٍ  [(6): ]كػ)ع ى ٍق((5)ق و  ، َفَقْد َحَكِ َٚ َيْعَتِرُض ِبَأف  )الُعُىَق( ُهَؤى َثٌة َعَمِ َها َصر َح ِب
ٌَػػِرؼُّ  ـِ الَقاُهكسِ -َأْيًضا –ُرُي َتْذِكَٓرٌَا َكَغْٓ  الَجػػْك َٛ ُر َك ٌِ ـَ ، َبْل َظا ًُ َُٓجاُب ِبَها َتَقد  ُر َعَمِ َأى  ٍَ ًُ َأْش : َأى 

(7). 

  ً ل  م ى )أ ف ع ل([(8)ق و  ْف َكاَف الِقَيا : ]ع  ًُ َعَمِ َذِلَؾ. ُس َكاِ   َجْهُع

] فّ  ( ه ف  السّ  )الى اب  ً : ]و  ل  ًُ َلْك َكاَف ِبَهْعَىِ الى اَقِة الُهِسى ِة ُْٓجَهُع َعَمِ )ِىٍٓب(إ ى ه ا  ق و  َى  َرُي ِبَذِلَؾ؛ ِٖ َفس 
(9) . 

                                                           

  .(2/703الفٓكهْ، الهصباح الهىٓر )جك ، (5/127ابف سٓدي، الهخصص )ج (1)

 (.1/426ركف الدٓف، شرح الشافية )ج (2)

رؼ، الصحاح )3)  .(3/1250ج( اىظر: الجٌك

 .، ساقط إلِ قكلً: ]َك)ِرَباع( ِفْ )ُرْبٍع([(ؾ)فْ ( 4)
 .(486ص) هجهكعة الشافية، شآٌف( اىظر: 5)
ٌَُك ُهخف ف هف الُعُىق بضّهَتْٓف. الزبٓدؼ، تاج العركس )ج6) ّـِ، َكَقاَؿ سَٓبكْيً:   .(26/209( )الُعْىُق(: بالّض
ر كيؤى ػػػػػث. كالجهػػػػػع: )اْٖعىػػػػػا7) رؼ، الصػػػػػحاح( )الُعْىػػػػػُق(، ك)الُعُىػػػػػُق(: ٓػػػػػذك  ، (4/1533)ج ُؽ(. اىظػػػػػر: الجػػػػػٌك

 .(1/912)جكالفٓركزأبادؼ، القاهكس الهحيط 
[ َقاَؿ َذِلؾَ (ؾ)فْ ( 8) فِّ  .، ساقط إلِ قكلً: ]َك)الى اُب( ِهَف السِّ
 .(8/381)ج العٓف ( )الّىاُب(: الّىاقُة الُهِسّىة، كالجهيع: )ِىٌٓب(، ك)َأْىَياٌب(. الخمٓل،9)
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] فّ  ( ه ف  السّ  )الى اب  ً : ]و  ل  َف  )الى اَب( ِبَهْعىَ  ق و  ا َقاَؿ َذِلَؾ؛ ِٖ ٍَ َى  َفاِت، َكِٖ ِ الى اَقِة الُهِسى ِة ِهَف الصِّ
ا )َأْىٌُٓب(، َقاَؿ ِفْ الَقاُهكسِ  ٍَ ـْ َيْأِت ِفْ َجْهِع َباِعي ِة، ُهْؤى َثٌة. اَل فُّ َخْمَف الرُّ لَجْهُع )َأْىٌُٓب(، : )الى اُب( السِّ

 . اىتٍِ.(1)(ٓبٌ ابِ ىَ أَ َك)َأْىَياٌب(، َك)ُىُٓكٌب(، َك)
 وصلى هللا على نبٌنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعٌن

 وال حول وال قوة إال باهلل

ـ  ِبَحْهِد هللاِ  ٌػ( الثاىْ عشر 12/1/1439اٚىتٍاء هف هتف الرسالة صبيحة ٓـك السبت فْ: ) َت
ـ الثاىْ هف شٍر أكتكبر 2/10/2017كثٛثٓف كأربِعهائٍة كألٍف، الهكافق: هف هحـر سىة ِتْسٍع 

 سىة َسْبَع َعْشَرَة كألفٓف.

                                                           

 (.1/140أبادؼ، القاهكس الهحيط )ج( اىظر: الفٓركز 1)
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 الهصادر والهراجع

 القرآف الكريـ.

. تحقٓق كتعمٓق: دمحم هحْٓ الهكازىة بٓف أبْ تهاـ كالبحترؼ ـ(. 1944أهدؼ، الحسف بف بشر. )
 ٓد. )د. ط(. بٓركت: الهكتبة العمهية.الدٓف عبد الحه

يـ بف إسهاعٓل. ) . )د. ط(. )د. ـ(: هؤسسة سجل الهكسكعة القرآىيةٌػ(. 1405اٖبيارؼ، إبرٌا
 العرب.

أسد الغابة فْ هعرفة الصحابة، ـ(. 1994-ٌػ1415ابف اٖثٓر، عمْ بف دمحم الشٓباىْ الجزرؼ. )
. )د. ـ(: دار 1حهد عبد الهكجكد. ط. تحقٓق: عمْ دمحم هعكض كعادؿ أ40حكادث سىة 
 الكتب العمهية.

. تحقٓق: الكاهل فْ التاريخـ(. 1997-ٌػ1417ابف اٖثٓر، عمْ بف دمحم الشٓباىْ الجزرؼ. )
 . بٓركت: دار الكتاب العربْ.1عهر عبد السٛـ تدهرؼ. ط

. تحقٓق كدراسة: بيةالبديع فْ عمـ العر ٌػ(. 1420ابف اٖثٓر، الهبارؾ بف دمحم الشٓباىْ الجزرؼ. )
 . هكة الهكرهة: جاهعة أـ القرػ. 1د. فتحْ أحهد عمْ الدٓف. ط

الىٍاية فْ غريب الحدٓث ـ(. 1979-ٌػ1399ابف اٖثٓر، الهبارؾ بف دمحم الشٓباىْ الجزرؼ. )
 . تحقٓق: طاٌر أحهد الزاكؼ، كهحهكد دمحم الطىاحْ. )د. ط(. بٓركت: الهكتبة العمهية.كاٖثر

دستكر العمهاء = جاهع العمكـ فْ اصطٛحات ـ(. 2000-ٌػ1421رؼ، القاضْ. )اٖحهد ىك
 . بٓركت: دار الكتب العمهية. 1. عرب عباراتً الفارسية: حسف ٌاىْ فحص. طالفىكف 

. صححً كزاد عميً: اكتفاء القىكع بها ٌك هطبكعـ(، 1896-ٌػ1313ادكارد، كرىٓمٓكس فاىديؾ. )
 ط(. هصر: هطبعة التألٓف )الٍٛؿ(.  السٓد دمحم عمْ الببٛكؼ. )د.

رؼ، خالد بف عبد هللا الكقاد. ) . شرح التصريح عمِ التكضيح فْ الىحكـ.(. 2000-ٌػ1421اٌٖز
 . بٓركت: دار الكتب العمهية. 1ط

رؼ، دمحم بف أحهد أبك هىصكر. ) . 1. تحقٓق: دمحم عكض هرعب طتٍذٓب المغةـ(. 2001اٌٖز
 لعربْ.بٓركت: دار إحياء التراث ا
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رؼ، دمحم بف أحهد أبك هىصكر. )د. ت(.  ر فْ غريب ألفاظ الشافعْاٌٖز . تحقٓق: هسعد عبد الزٌا
 الحهٓد السعدىْ.)د. ط(. )د. ـ(: دار الطٛئع.

رؼ، دمحم بف أحهد أبك هىصكر. ) . الههمكة العربية 1. طهعاىْ القراءاتـ(. 1991-ٌػ1412اٌٖز
 أداب. السعكدية: هركز البحكث فْ كمية 

، هف أكؿ -شرح الهفصل –الهقتبس فْ تكضيح ها التبس ٌػ(. 1424ا٘سفىدرؼ، عمْ بف عهر. )
. دراسة كتحقٓق: هطيع هللا باب )الهفعكؿ فيً(، حتِ ىٍاية باب: )هف أصىاؼ اٚسـ الخهاسْ(

 هىشكرة(. جاهعة أـ القرػ، هكة الهكرهة.غٓر السمهْ. )رسالة دكتكراي 

 . بٓركت: دار الكتاب العربْ. 1. طشرح دٓكاف اٖخطلـ(. 1992اٖسهر، راجْ. )

. هراجعة: إهٓل يعقكب. الهعجـ الهفصل فْ عمـ الصرؼـ(. 1993-ٌػ1413اٖسهر، راجْ. )
 . بٓركت: دار الكتب العمهية.1ط

. تحقٓق: دمحم هحْ الدٓف شرح اٖشهكىْ عمِ ألفية ابف هالؾٌػ(. 1419اْٖشُهكىْ، عمْ بف دمحم. )
 . بٓركت: دار الكتاب العربْ.1الحهٓد. ط عبد

. تقديـ كتحقٓق: حفىْ دمحم شرؼ، بديع القرآفابف أبْ اٖصبع، زكْ الدٓف عبد العظيـ. )د. ت(. 
 تقديـ: أحهد الشآب. )ط(. القاٌرة: دار ىٍضة هصر. 

د. . قدهت لً ككثقت ىصكصً: إعراب القرآفـ(. 1995 -ٌػ1415اٖصبٍاىْ، إسهاعٓل بف دمحم. )
 . الرياض: هكتبة الهمؾ فٍد الكطىية.1فائزة بىت عهر الهؤيد. ط

يـ بف دمحم. ) . دراسة كتحقٓق: شرح هعاىْ شعر الهتىبْـ(. 1992-ٌػ1412ابف ا٘فمٓمْ، إبرٌا
 الدكتكر ُهْصطفِ عمي اف. )د. ط(. بٓركت: هؤسسة الرسالة. 

. اعتىِ بً: عبد اف اهرغ القيسدٓك ـ(. 2004-ٌػ1425اهرُؤ القيس، اهرُؤ الَقْيس بف حجر. )
 . بٓركت: دار الهعرفة. 2الرحهف الهصطاكؼ. ط

. جهعً كحققً كشرحً: سجيع جهٓل دٓكاف أهية بف أبْ الصمتـ(. 1998أهية بف أبْ الصمت. )
 . بٓركت: دار صادر.1الجبٓمْ. ط

ـ(. )د. ط(. القاٌرة: هكتبة الىٍضة.1964. )ضحِ ا٘سٛـأهٓف، أحهد أهٓف. 
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ا٘ىصاؼ فْ هسائل الخٛؼ ـ(.  2003 -ٌػ1424بارؼ، عبد الرحهف بف دمحم أبك البركات. )اٖى
 . )د. ـ(: الهكتبة العصرية.1ط بٓف الىحكيٓف البصريٓف كالككفٓٓف.

. )د. ـ(: دار 1. طأسرار العربيةـ(. 1999-ٌػ1420اٖىبارؼ، عبد الرحهف بف دمحم أبك البركات. )
 اٖرقـ بف أبْ اٖرقـ.

. تحقٓق: سعٓد اٖفغاىْ. )د. اٖدلة لهع ـ(.1957ىبارؼ، عبد الرحهف بف دمحم أبك البركات. )اٖ
 ط(. سكريا: طبعة الجاهعة السكرية. 

ة اٖلباء فْ طبقات اٖدباءـ(. 1985-ٌػ1405اٖىبارؼ، عبد الرحهف بف دمحم أبك البركات. ) . ىٌز
يـ الساهرائْ. ط  هىار. . الزرقاء: هكتبة ال3تحقٓق: إبرٌا

ر فْ هعاىْ كمهات الىاسـ(. 1992-ٌػ1412اٖىبارؼ. دمحم بف القاسـ أبك بكر. ) . تحقٓق: د. الزٌا
 . بٓركت: هؤسسة الرسالة. 1حاتـ صالح الضاهف. ط

اب  ابف أىس، هالؾ بف أىس. هكطأ هالؾ ركاية دمحم بف الحسف الشٓباىْ. تعمٓق كتحقٓق: عبد الٌك
 تبة العمهية.. )د. ـ(: الهك2عبد المطٓف. ط

شرح القاضْ عضد الهمة ـ(. 1973-ٌػ1393آٖجْ، القاضْ عضد الهمة كالدٓف عبد الرحهف. )
. هراجعة كتصحيح: شعباف دمحم إسهاعٓل. كالدٓف عبد لهختصر الهىتٍِ اٖصكؿ ٚبف الحاجب

رية.   )د. ط(. )د. ـ(. هكتبة الكميات اٌٖز

. تحقٓق: دمحم رهضاف صكفية. التمخيص شرحـ(. 1983البابرتْ، أكهل الدٓف دمحم بف هحهكد. )
 . طرابمس: الهىشأة العاهة لمىشر.1ط

. )د. ط(. )د. ـ(: دار الصحابة ا٘قىاع فْ القراءات السبعابف الَباِذش، أحهد بف عمْ. )د. ت(. 
 لمتراث.

 . هصر: دار الهعارؼ. 5. تحقٓق: السٓد أحهد صقر. طإعجاز القرآفـ(. 1997الباقٛىْ. )

كاف ذؼ الرهة غيٛف ابف عقبة، ـ(. دؼ1982-ٌػ1402لباٌمْ، أحهد بف حاتـ أبك ىصر. )ا
 . جدة: هؤسسة ا٘يهاف.1. تحقٓق: عبد القدكس أبك صالح. طكهمحقً

. )د. ط(. حٓدر آباد: دائرة الهعارؼ العثهاىية. التاريخ الكبٓرالبخارؼ، دمحم بف إسهاعٓل. )د. ت(، 
 الهعٓد خاف.طبع تحت هراقبة: دمحم عبد 
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صحيح البخارؼ الجاهع الهسىد الصحيح الهختصر هف ٌػ(. 1422البخارؼ، دمحم بف إسهاعٓل. )
ٓر بف ىاصر الىاصر. طأهكر رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسىىً كأياهً . )د. ـ(:  دار 1. تحقٓق: دمحم ٌز

 طكؽ الىجاة.

. تحقٓق: هصطفِ عهّا كقع فْ الّصحاح التىبيً كا٘يضاحـ(. 1986ابف بّرّؼ. عبد هللا بف برؼ. )
 . القاٌرة: الٍٓئة الهصرية العاهة لمكتاب. 1حجازؼ. ط

ل الجزيرةـ(. 1981-1979-1978ابف بساـ، عمْ بف بساـ. ) . تحقٓق: الذخٓرة فْ هحاسف ٌأ
 . لٓبيا: الدار العربية لمكتاب.2ط -1إحساف عباس. ط

 د. ـ(: دار غريب لمطباعة كالىشر كالتكزيع.)د. ط(. ) .دراسات فْ  عمـ المغةبشر، كهاؿ. 

، دمحم بف أبْ الفتح ) ّْ . تحقٓق: هحهكد الهطمع عمِ ألفاظ الهقىعـ(. 2003-ٌػ1423الَبْعِم
 . )د. ـ(: هكتبة السكادؼ لمتكزيع.1اٖرىاؤكط كياسٓف هحهكد الخطٓب. ط

اـ الجهع كالتفريقٌػ(. 1407البغدادؼ، أحهد الخطٓب. ) : عبد الهعطْ أهٓف . تحقٓقهكضح أٌك
 . بٓركت: دار الهعرفة.1قمعجْ. ط

ؿ الحىبمْ. )  ٛ . أهر بالهعركؼ كالىٍْ عف الهىكرـ(. اؿ2003-ٌػ1424البغدادؼ، أحهد الَخ
 . بٓركت: دار الكتب العمهية. 1تحقٓق: د. يحِٓ هراد. ط

طٓب البغدادؼ. تاريخ بغداد، لمخ -1تاريخ بغداد كذٓكلً. ٌػ(. 1417البغدادؼ، أحهد بف عمْ. )
ذٓل تاريخ بغداد، ٚبف  - 3الهختصر الهحتاج إليً هف تاريخ ابف الدبٓثْ، لمذٌبْ.  -2

الرّد عمِ أبْ بكر الخطٓب  -5الهستفاد هف تاريخ بغداد، ٚبف الدهياطْ.  - 4الىجار. 
. بٓركت: دار الكتب 1. دراسة كتحقٓق: هصطفِ عبد القادر عطا. طالبغدادؼ، ٚبف الىجار

 عمهية.ال

. عىِ إيضاح الهكىكف فْ الذٓل عمِ كشف الظىكف البغدادؼ، إسهاعٓل بف دمحم الباباىْ )د. ت(. 
بتصحيحً كطبعً عمِ ىسخة الهؤلف: دمحم شرؼ الدٓف بالتقايا رئيس أهكر الدٓف، كالهعمـ 

 رفعت بٓمكً الكميسِ. )د. ط(. بٓركت: دار إحياء التراث العربْ.

. ٌدية العارفٓف أسهاء الهؤلفٓف كآثار الهصىفٓفـ(. 1951 الباباىْ. )البغدادؼ، إسهاعٓل بف دمحم
)د. ط(. استاىبكؿ: ككالة الهعارؼ الجمٓمة. أعادت طبعً باٖكفست، بٓركت: دار إحياء التراث 

 العربْ. 

. هصر: 1. طخزاىة اٖدب كلب لباب لساف العربٌػ(. 1299البغدادؼ، عبد القادر بف عهر. )
 رية. الهطبعة اٖهٓ
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 . )د. ط (. )د. ـ(: )د. ف(.هىتٍِ الطمب هف أشعار العربالبغدادؼ، دمحم بف هيهكف. )د. ت(. 

. تحقٓق: شعٓب اٖرىؤكط. كدمحم شرح السىةـ(. 1983-ٌػ1403البغكؼ، الحسٓف بف هسعكد. )
ٓر الشاكيش. ط  . دهشق. بٓركت: الهكتب ا٘سٛهْ.2ٌز

دـ(. 1980هاٌر. ) البقرؼ، أحهد  . )د. ط(. القاٌرة: دار الىشر الجاهعْ.الىحكية الشكٌا

. سهط الٕلْ فْ شرح أهالْ القالْالبكرؼ، عبد هللا بف عبد العزيز أبك عبٓد اٖىدلسْ. )د. ت(. 
ىسخً كصححً كىقحً كحقق ها فيً كاستخرجً هف بطكف دكاكيف العمـ: عبد العزيز الهيهىْ. 

 بٓركت: دار الكتب العمهية.

. بف تفسٓر البيضاكؼ = أىكار التىزيل كأسرار التأكيلٌػ(. 1418 بف عهر. )البيضاكؼ، عبد هللا
 ٓركت: دار إحياء التراث العربْ.ب. 1تحقٓق: دمحم عبد الرحهف الهرعشمْ. ط

. )د. ط(. شرح دٓكاف الحهاسة، اختاري أبك تهاـ حبٓب بف أكسالتبريزؼ، يحِٓ بف عمْ. )د. ت(. 
 بٓركت: دار القمـ. 

. 1. تحقٓق: هجٓد طراد. طشرح دٓكاف عىترةـ(. 1992 -ٌػ 1412يحِٓ بف عمْ. ) التبريزؼ،
 بٓركت: دار الكتاب العربْ. 

. تحقٓق كتعمٓق: أحهد دمحم شاكر سىف الترهذؼـ(. 1975-ٌػ1395الترهذؼ، دمحم بف عيسِ. )
يـ عطكة عكض )ج3(، كدمحم فؤاد عبد الباقْ )جػ2، 1)ج برٌا ة . هصر: شرك2(. ط5، 4(، كا 

 هكتبة كهطبعة هصطفِ البابْ الحمبْ.

. تحقٓق: د. عبد الهطكؿ شرح تمخيص هفتاح العمكـٌػ(. 2013التفتازاىْ، هسعكد بف عهر. )
 . بٓركت: دار الكتب العمهية.13الحهٓد ٌىداكؼ. ط

. حققً ككضع الهىٍل الصافْ كالهستكفِ بعد الكافْابف تغرؼ بردؼ، ٓكسف بف تغرؼ بردؼ. 
 دمحم أهٓف. تقديـ: د. سعٓد عبد الفتاح عاشكر. )د. ط(. هصر: الٍٓئة الهصرية حكاشيً: د. دمحم
 العاهة لمكتاب. 

رة فْ همكؾ هصر كالقاٌرةابف تغرؼ بردؼ، ٓكسف بف تغرؼ بردؼ. )د. ت(.  . )د. ط(. الىجـك الزٌا
 هصر: كزارة الثقافة كا٘رشاد القكهْ. دار الكتب. 

ـ(. عىاية كتقديـ: د. عبد 2000. )ٓل اٚبتٍاج بتطريز الدٓباجىالتىبكتْ، أحهد بابا بف أحهد. 
 . لٓبيا: دار الكاتب. 2الحهٓد عبد هللا الٍراهة. ط
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. )د. ط(. )د. ىشكار الهحاضرة كأخبار الهذاكرةٌػ(. 1391التىكخْ، الهحسف بف عمْ البصرؼ. )
 ـ(: )د. ف(.

ء الصراط الهستقيـ لهخالفة أصحاب اقتضاـ(، 1999-ٌػ1419ابف تيهية، أحهد بف عبد الحميـ. )
 . بٓركت: دار عالـ الكتب.7. تحقٓق: ىاصر عبد الكريـ العقل. طالجحيـ

 :هصر . )د. ط(.تحقٓق: د. سٓد حىفْ. دٓكاف حساف بف ثابت(، ـ1973. )حساف بف ثابت ،ثابت
 دار الهعارؼ. 

. )د. ط(. القاٌرة: الهىسكبثهار القمكب فْ الهضاؼ ك الثعالبْ، عبد الهمؾ بف دمحم أبك هىصكر.  
 دار الهعارؼ.

. تحقٓق: حسف اٖهٓف. )د. ط(. خاص الخاصالثعالبْ، عبد الهمؾ بف دمحم أبك هىصكر. )د. ت(. 
 بٓركت: دار هكتبة الحياة.

. تحقٓق: فقً المغة كسر العربيةـ(. 2002-ٌػ1422الثعالبْ، عبد الهمؾ بف دمحم أبك هىصكر. )
 )د. ـ(:  إحياء التراث العربْ.  .1عبد الرزاؽ الهٍدؼ. ط

. تحقٓق: د.هفٓد دمحم ٓتيهة الدٌرـ(. 1983-ٌػ1403الثعالبْ، عبد الهمؾ بف دمحم أبك هىصكر. )
 . بٓركت: دار الكتب العمهية. 1قهحية. ط

 ٌػ(. البياف كالتبٓٓف. )د. ط(. بٓركت: دار كهكتبة الٍٛؿ. 1423الجاحع، عهرك بف بحر. )

 ٌػ(. شرح شافية ابف الحاجب. الرياض: هخطكطات جاهعة الرياض.737) الجاربردؼ، أحهد.

ـ(. الحاشية عمِ الهطكؿ شرح تمخيص هفتاح العمـك )فْ عمـك 1971الجرجاىْ، السٓد الشريف. )
 البٛغة(، لمتفتازاىْ. قرأي كعمق عميً: د. رشٓد أعرضْ. بٓركت: دار الكتب العمهية. 

. قرأي كعمق عميً: هحهكد دمحم أسرار البٛغةرحهف. )د. ت(. الجرجاىْ، عبد القاٌر بف عبد ال
 شاكر)أبك فٍر(.  )د. ط(. القاٌرة: هطبعة الهدىْ دار الهدىْ بجدة.

كرِ  (.ـ2008الجرجاىْ، عبد القاٌر بف عبد الرحهف. ) َرِر فْ تفسٓر أؼ كالسُّ تحقٓق:  .َدرُْج الدُّ
 .ىيا طبع فْ هجمة الحكهةهاىشستر، بريطا)د. ط(.  .كلٓد بف أحهد الحسٓف

. تحقٓق: هحهكد دمحم دٚئل ا٘عجازـ(. 1992-ٌػ1413الجرجاىْ، عبد القاٌر بف عبد الرحهف. )
 . القاٌرة: هطبعة الهدىْ دار الهدىْ بجدة.3شاكر)أبك فٍر(. ط

. حققً كقدـ لً: الهفتاح فْ الصرؼـ(. 1987-ٌػ1407الجرجاىْ، عبد القاٌر بف عبد الرحهف. )
 . بٓركت: هؤسسة الرسالة. 1كفٓق الَحَهد. طعمْ ت
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ـ(. 1987ٌػ = 1408. )ىحك هٓر = هبادغ قكاعد المغة العربيةالجرجاىْ، عمْ بف دمحم الشريف. 
الهعرب عف الفارسية: حاهد حسٓف. كضع الحكاشْ: عبد القادر أحهد عبد القادر. ضبطٍا: 

اىدرقمعة، شٓتاغكىغ: هكتبة  . شاٌْ جاهع هسجد هاركٓت،1هجاٌد صغٓر أحهد صكدٌكرؼ. ط
 الفيصل.

. هصر: دار 3. تحقٓق: ىعهاف أهٓف طً. طدٓكاف جريرجرير، جرير بف عطية. )د. ت(. 
 الهعارؼ.  

. تحقٓق: عمْ دمحم الضباع. )د. ط(. الىشر فْ القراءات العشرابف الجزرؼ. دمحم بف دمحم. )د. ت(. 
 )د. ـ(: الهطبعة التجارية الكبرػ.

اب دمحم. راجعً: د حاهد هقدهة الجزكلية فْ الىحكالالجزكلْ،  . )د. ت(.تحقٓق: د. شعباف عبد الٌك
 أحهد ىٓل ك د. فتحْ دمحم أحهد جهعة. )د. ط(. )د. ـ(: هطبعة أـ القرػ.

. ٚبف ٌشاـالهقاصد فْ شرح القَاعد الصغرُ ـ(. 2007ْ. )ػز الدٓو الكىاىػبو جهاعة، عا
 ؿ.عَاد. فمسطٓو: جاهعة الخمٓتحقٓق:  د. الشَٓكْ ٌشان هحهد 

. عىْ بتحقيقً: هحّهد سعٓد هصطفِ التصريف الهمككٌْػ(. 1390ابف جّىْ، عثهاف بف جىْ. )
 . حهاة: )د. ف(.2الىعساىْ. كعّمق عميً: أحهد الخاىْ، كهحْٓ الدٓف الجراح. ط

 كتاب.. هصر: الٍٓئة الهصرية العاهة لم4. طالخصائصابف جّىْ، عثهاف بف جىْ. )د. ت(. 

. بٓركت: دار الكتب 1. طسر صىاعة ا٘عرابـ(. 2000-ٌػ1421ابف جّىْ، عثهاف بف جىْ. )
 العمهية.

الهحتسب فْ تبٓٓف كجكي شكاذ القراءات ـ(. 1999-ٌػ1420ابف جّىْ، عثهاف بف جىْ. )
 . )د. ط(. )د. ـ(:  كزارة اٖكقاؼ. الهجمس اٖعمِ لمشؤكف ا٘سٛهية. كا٘يضاح عىٍا

الهىصف. شرح كتاب التصريف ٖبْ عثهاف ـ(. 1954-ٌػ1373ْ، عثهاف بف جىْ. )ابف جىّ 
 . )د. ـ(: دار إحياء التراث القديـ.1. طالهازىْ(

. )د. ط(. )د. ـ(:  )د. -شرح الهفصل -ا٘قمٓد الجىدؼ، أحهد بف هحهكد تاج الدٓف. )د. ت(. 
 ف(.

. تحقٓق: ىكاؼ بف جزاء ذكر الذٌبشرح شـ(. 2004-ٌػ1423الجكجرؼ، دمحم بف عبد الهىعـ. )
 الحارثْ. )رسالة هاجستٓر هىشكرة(. عهادة البحث العمهْ بالجاهعة ا٘سٛهية. الهدٓىة الهىكرة.
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رؼ، أبك ىصر إسهاعٓل بف حهاد. ) الصحاح تاج المغة كصحاح ـ(. 1987-ٌػػ1407الجٌك
 هٛٓٓف.. بٓركت: دار العمـ لم4. تحقٓق: أحهد عبد الغفكر عطار. طالعربية

. )د. كشف الظىكف عف أساهْ الكتب كالفىكف ـ(. 1941حاجْ، هصطفِ بف عبد هللا خميفة. )
 ط(. بغداد: هكتبة الهثىِ.

. الٍىد: طبعة 1. طالجرح كالتعدٓلـ(. 1952-ٌػ1271ابف أبْ حاتـ. عبد الرحهف بف دمحم. )
 هجمس دائرة الهعارؼ العثهاىية. بٓركت: دار إحياء التراث العربْ.

يـ ا٘يضاح فْ شرح الهفصلـ(. 2005-ٌػ1425ابف الحاجب، عثهاف بف عهر. ) . تحقٓق: إبرٌا
 عبدهللا. )د. ط(. دهشق: دار سعد الدٓف.

. تحقٓق: د. هكسِ بىاؼ ا٘يضاح فْ شرح الهفّصلـ(. 1982ابف الحاجب، عثهاف بف عهر. )
 العمٓمْ. )د. ط(. بغداد: هطبعة العاىْ.

الشافية فْ عمـ التصريف، كهعٍا: )الكافية ىظـ ٌػ(. 1415عهر. )ابف الحاجب، عثهاف بف 
 . تحقٓق: د. حسف العثهاف. هكة الهكرهة: الهطبعة الهكية.الشافية(، لمىيسارؼ 

، كابِف َجَهاَعَة. ) هجهكعة الشافية هف عمهْ الّصرؼ ـ(. 1984-ٌػ1404ابف الحاجب، كالجاربردؼِّ
 . بٓركت: عالـ الكتب.3. طكالَخطِّ 

فتح رب البرية فْ شرح ىظـ أجركهية، )ىظـ ـ(. 2010-ٌػ1431ازهْ، أحهد بف عهر. )الح
 . )د. ط(. هكة الهكرهة: هكتبة اٖسدؼ.أجركهية( لدمحم بف أب  القٛكؼ الشىقيطْ

. تحقٓق: هصطفِ عبد الهستدرؾ عمِ الصحيحٓفـ(. 1990-ٌػ1411الحاكـ، دمحم بف عبد هللا. )
 ت: دار الكتب العمهية.. بٓرك 1القادر عطا. ط

. تحت هراقبة: د. دمحم عبد الهعٓد خاف هدٓر الثقاتـ(. 1973-ػٌ 1393ابف حباف، دمحم بف حباف. )
. حٓدر آباد الدكف الٍىد: دائرة الهعارؼ العثهاىية. طبع بإعاىة: 1دائرة الهعارؼ العثهاىية. ط

 كزارة الهعارؼ لمحككهة العالية الٍىدية.

. تحقٓق: ا٘صابة فْ تهٓٓز الصحابةٌػ(. 1415عمْ العسقٛىْ أبك الفضل. )ابف حجر، أحهد بف 
 . بٓركت: دار الكتب العمهية. 1عادؿ أحهد عبد الهكجكد، كعمِ دمحم هعكض. ط

. د. حسف إىباء الغهرـ(. 1969-ٌػ1389ابف حجر، أحهد بف عمْ العسقٛىْ أبك الفضل. )
 ا٘سٛهية: لجىة إحياء التراث ا٘سٛهْ.حبشْ. )د. ط(. هصر: الهجمس اٖعمِ لمشؤكف 
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تبصٓر الهىتبً بتحرير ابف حجر العسقٛىْ، أحهد بف عمْ العسقٛىْ أبك الفضل. )د. ت(. 
. تحقٓق: دمحم عمْ الىجار. هراجعة: عمْ دمحم البجاكؼ. )د. ط(. بٓركت: الهكتبة الهشتبً
 العمهية.

. تحقٓق: تقريب التٍذٓبـ(. 1986–ٌػ1406ابف حجر، أحهد بف عمْ العسقٛىْ أبك الفضل. )
 دمحم عكاهة. )د. ط(. سكريا: دار الرشٓد. 

. الٍىد: هطبعة 1. طتٍذٓب التٍذٓبٌػ(. 1326ابف حجر، أحهد بف عمْ العسقٛىْ أبك الفضل. )
 دائرة الهعارؼ الىظاهية.

ْ أعياف الدرر الكاهىة فـ(. 1972-ٌػ1392ابف حجر، أحهد بف عمْ العسقٛىْ أبك الفضل. )
. حٓدر أباد. الٍىد: هجمس دائرة الهعارؼ 2. تحقٓق: دمحم عبد الهعٓد خاف. طالهائة الثاهىة
 العثهاىية. 

. تحقٓق: دمحم ٓكسف ىجـ. )د. ط(. دٓكاف أكس بف حجرـ(. 1986ابف حجر، أكس بف حجر. )
 بٓركت: دار بٓركت لمطباعة. 

 . )د. ط(. الككيت: )د. ف(. سٓبكيً ابكت فْ دراساتـ (. 1980الحدٓثْ، خدٓجة الحدٓثْ. )

اـ الخكاصٌػ(. 1998-1418الحريرؼ، القاسـ بف عمْ. ) . تحقٓق: عرفات درة الغكاص فْ أٌك
 هطرجْ. )د. ط(. بٓركت: هؤسسة الكتب الثقافية.

. تحقٓق: لجىة هف جهٍرة أىساب العربـ(. 1983-ٌػ1403ابف حـز اٖىدلسْ، عمْ بف أحهد. )
 ركت: دار الكتب العمهية .. ب1ٓالعمهاء. ط

. )د. ط(. اٖصكؿ دراسة إٓبستهكلكجية ٖصكؿ الفكر المغكؼ ـ(. 2000حّساف، تهاـ حّساف. )
 القاٌرة: )د. ف(. 

 . )د. ـ(: دار الهعارؼ. 15. طالىّحك الكافْحسف، عباس حسف. )د. ت(. 

ا٘عراب. )رسالة  شركح عز الدٓف بف جهاعة عمِ قكاعدـ(. 2008-ٌػ1429حهاد. أساهة دمحم. )
 . إشراؼ: أ. د هحهكد العاهكدؼ. الجاهعة ا٘سٛهية، غزة.هاجستٓر هىشكرة(

. تحقٓق: ىصر هللا عبد الرحهف شذا العرؼ فْ فف الصرؼالحهٛكؼ، أحهد بف دمحم. )د. ت(. 
 ىصر هللا. )د. ط(. الرياض: هكتبة الرشد. 

ـ اٖدباء. = إرشاد اٖريب إلِ هعرفة هعجـ(. 1993 -ٌػ 1414الحهكؼ، ياقكت بف عبد هللا. )
 . بٓركت: دار الغرب ا٘سٛهْ. 1. تحقٓق: إحساف عباس. طاٖدٓب
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 . بٓركت: دار صادر. 2. طهعجـ البمدافـ(. 1995الحهكؼ، ياقكت بف عبد هللا. )

شهس العمكـ كدكاء كٛـ العرب هف ـ(. 1999-ٌػ1420الحهٓرػ، ىشكاف بف سعٓد اليهىْ. )
. بٓركت: دار الفكر الهعاصر.  1ٓق: د. حسٓف بف عبد هللا العهرؼ كآخركف. ط. تحقالكمكـ

 دهشق: دار الفكر.

. تحقٓق: د. كصْ هللا دمحم فضائل الصحابةـ(. 1983-ٌػ1403ابف حىبل، أحهد بف دمحم. )
 . بٓركت: هؤسسة الرسالة.1عباس. ط

: شعٓب اٖرىؤكط، كآخركف. . تحقٓقهسىد ا٘هاــ(، 2001-ٌػ1421ابف حىبل، أحهد بف دمحم. )
 . )د. ـ(: هؤسسة الرسالة.1ط

. تحقٓق: د. كداد البصائر كالذخائرـ(. 1988-ٌػ1408أبك حياف، عمْ بف دمحم التكحٓدؼ. )
  . بٓركت: دار صادر. 1القاضْ. ط

. ارتشاؼ الضرب هف لساف العربـ(. 1998-ٌػ1418أبك حياف، دمحم بف ٓكسف اٖىدلسْ. )
. القاٌرة: هكتبة 1سة: رجب عثهاف دمحم. هراجعة: رهضاف عبد التكاب. طتحقٓق كشرح كدرا

 الخاىجْ. 

. تحقٓق: صدقْ دمحم البحر الهحيط فْ التفسٓرٌػ(. 1420أبك حياف، دمحم بف ٓكسف اٖىدلسْ. )
 جهٓل. )د. ط(. بٓركت: دار الفكر.

. د. حسف كتاب التسٍٓل التذٓٓل كالتكهٓل فْ شرحأبك حياف، دمحم بف ٓكسف اٖىدلسْ. )د. ت(. 
 . دهشق: دار القمـ، كدار كىكز إشبٓميا.1ٌىداكؼ. ط

. تحقٓق كشرح الهبدع فْ التصريفـ(. 1982-ٌػ1402أبك حياف، دمحم بف ٓكسف اٖىدلسْ. )
 . الككيت: هكتبة دار العركبة. 1كتعمٓق: د. عبد الحهٓد السٓد طمب. ط

. ة الطالب كهىية الراغب عمِ هقدهة ابف الحاجببغيـ(. 2006-ٌػ1437الخالدؼ، أحهد بف دمحم. )
تحقٓق كدراسة: صادؽ يسمـ العْ. )رسالة دكتكراي هىشكرة(. جاهعة أـ درهاف ا٘سٛهية، 

 السكداف. 

. الرياض: هكتبة الغرة الهخفية فْ شرح الدرّة اٖلفيةٌػ(. 685ابف الخّباز، أحهد بف الحسٓف. )
 قسـ الهخطكطات. -جاهعة الرياض

. تحقٓق كدراسة: عبد الىٍاية فْ شرح الكفايةـ(. 1992-ٌػ1412الخّباز، أحهد بف الحسٓف. )ابف 
يـ. )رسالة هاجستٓر هىشكرة(. جاهعة أـ القرػ، هكة الهكرهة.  هللا إبرٌا
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خزاىة التراث، فٍرس هخطكطات. )د. ت(. قاـ بإصداري: هركز الهمؾ فيصل. )د. ط(. الههمكة 
هخطكطات ا٘سٛهية فْ الهكتبات كالخزاىات كهراكز الهخطكطات السعكدية: ىبذة: فٍارس ال

فْ العالـ تشتهل عمِ هعمكهات عف أهاكف كجكد الهخطكطات كأرقاـ حفظٍا فْ الهكتبات 
 كالخزائف العالهية.

. الههمكة 1، تحقٓق: د. حسف العثهاف. طشرح الشافيةـ(. 1996-ٌػ1416الخضر، الٓزدؼ. )
 أـ القرػ.العربية السعكدية: جاهعة 

. تحقٓق: إحساف عباس. كفيات اٖعيافـ(. 1994-1971-1900ابف خمكاف، أحهد بف دمحم. )
 . بٓركت: دار صادر. 1ط

. تحقٓق: د. فخر الدٓف قباكة. الجهل فْ الىحكـ(. 1995-ٌػ1416الخمٓل، الخمٓل بف أحهد. )
 . )د. ـ(: )د. ف(.5ط

يـ الساهرائْ. )د. .  تحقالعٓفالخمٓل، الخمٓل بف أحهد. )د. ت(.  ٓق: د. هٍدؼ الهخزكهْ، د. إبرٌا
 ط(. )د. ـ(: دار كهكتبة الٍٛؿ.

. ا٘رشاد فْ هعرفة عمهاء الحدٓثٌػ(. 1409الخمٓمْ، أبك يعمِ خمٓل بف عبد هللا القزكيىْ. )
 . الرياض: هكتبة الرشد.1الهحقق: د. دمحم سعٓد عهر إدريس. ط

خهٓر. شرح الهفصل فْ صىعة ـ(. الت1990الحسٓف. )الخكارزهْ، صدر اٖفاضل، القاسـ بف 
. هكة الهكرهة: جاهعة أـ القرػ. 1. تحقٓق: عبد الرحهف بف سميهاف العثيهٓف. طا٘عراب

 بٓركت: دار الغرب ا٘سٛهْ.

. الهحقق: التيسٓر فْ القراءات السبعـ(. 1984 -ٌػ1404الداىْ، عثهاف بف سعٓد أبك عهرك. )
 ت: دار الكتاب العربْ .. بٓرك 2أكتك تريزؿ. ط

. تحقٓق كشرح: عبد السٛـ دمحم ٌاركف. اٚشتقاؽـ(. 1991-ٌػ1411ابف دريد، دمحم بف الحسف. )
 . بٓركت: دار الجٓل.1ط

. بٓركت: دار 1. تحقٓق: رهزؼ هىٓر بعمبكْ. طجهٍرة المغةـ(. 1987ابف دريد، دمحم بف الحسف. )
 العمـ لمهٛٓٓف.

 . بٓركت: دار الكتب العمهية.2. طحياة الحٓكاف الكبرػ ٌػ(. 1424) الدهٓرؼ، دمحم بف هكسِ.

شرحاف عمِ هراح اٖركاح فْ عمـ ـ(. 1959-ٌػ1379دىقكز، شهس الدٓف أحهد الهعركؼ. )
دي.  3. طالصرؼ  . هصر: شركة هكتبة كهطبعة هصطفِ البابْ الحمبْ كأٚك
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. دراسة كتحقٓق: د. ركس فْ الىحكشرح الدـ(. 1991-ٌػ1411ابف الدٌاف، سعٓد بف الهبارؾ. )
يـ ا٘دكاكؼ. ط  . القاٌرة: هطبعة اٖهاىة. 1إبرٌا

فْ شرح المهع، هف أكؿ باب )إف كأخكاتٍا(، إلِ  الغرة)د. ت(. ابف الدٌاف، سعٓد بف الهبارؾ. 
 . الرياض: دار التدهرية.1. دراسة كتحقٓق: د. فريد السميـ. طآخر باب )العطف(

. تحقٓق: د. فائز فارس. الفصكؿ فْ العربيةـ(. 1988-ٌػ1409ف الهبارؾ. )ابف الدٌاف، سعٓد ب
 . اٖردف: دار اٖهل هؤسسة الرسالة.1ط

ـ(. جٍكد السٓكطْ الصرفية. )رسالة هاجسٓتر 2003دكيكات، بياهٓف عبد الجمٓل أحهد. )
 هىشكرة(. إشراؼ: أ. د هحهكد العاهكدؼ. جاهعة الىجاح. ىابمس.

. تحقٓق: عهر عبد السٛـ التدهرؼ. تاريخ ا٘سٛــ(. 1993-ٌػ1413أحهد. )الذٌبْ، دمحم بف 
 . بٓركت: دار الكتاب العربْ.2ط

. بٓركت: دار 1. طتذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظـ(. 1998-ٌػ1419الذٌبْ، دمحم بف أحهد. )
 الكتب العمهية.

 ط(. القاٌرة: دار الحدٓث.. )د. سٓر أعٛـ الىبٛءـ(. 2006-ٌػ1427الذٌبْ، دمحم بف أحهد. )

. 1.  طهعرفة القراء الكبار عمِ الطبقات كاٖعصارـ(. 1997-ٌػ1417الذٌبْ، دمحم بف أحهد. )
 )د ـ(: دار الكتب العمهية.

. الهحقق: دمحم صالح عبد العزيز الهراد. الهقتىِ فْ سرد الكىٌِػ(. 1408الذٌبْ، دمحم بف أحهد. )
 لعمهْ بالجاهعة ا٘سٛهية.. الهدٓىة الهىكرة: الهجمس ا1ط

. تحقٓق: عمْ دمحم هٓزاف اٚعتداؿ فْ ىقد الرجاؿـ(. 1963-ٌػ1382الذٌبْ، دمحم بف أحهد. )
 . بٓركت: دار الهعرفة لمطباعة كالىشر. 1البجاكؼ. ط

. 5. تحقٓق: ٓكسف الشٓخ دمحم. طهختار الصحاحـ(. 1999-ٌػػ1420الرازؼ، دمحم بف أبْ بكر. )
 ة العصرية. الدار الىهكذجية.بٓركت: الهكتب

. بٓركت: 3. طتفسٓر الرازؼ. هفاتيح الغٓب = التفسٓر الكبٓرٌػ(. 1420الرازؼ، دمحم بف عهر. )
 دار إحياء التراث العربْ. 

. هحاضرات اٖدباء كهحاكرات الشعراء كالبمغاءٌػ(. 1420الراغب، الحسٓف بف دمحم اٖصفٍاىِ. )
 ف أبْ اٖرقـ. . بٓركت: شركة دار اٖرقـ ب1ط
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. تحقٓق: صفكاف الهفردات فْ غريب القرآفٌػ(. 1412الراغب، الحسٓف بف دمحم اٖصفٍاىْ. )
 . دهشق : بٓركت: دار القمـ. الدار الشاهية.1عدىاف الداكدؼ. ط

. تحقٓق: دمحم هحْٓ الدٓف العهدة فْ هحاسف الشعر كآدابًـ(. 1951ابف رشٓق، عمْ بف الحسف )
 بٓركت: دار الجٓل. .5عبد الحهٓد. ط

 . )د. ط(. بٓركت: دار إحياء التراث العربْ.هعجـ الهؤلفٓفرضا كحالة، عهر بف رضا. )د. ت(. 

جاهعة هىشكرات  .لٓببيا (.4. )ط. التهٍٓد فْ الىحك كالصرؼ(. ـ1987. )كآخركف  رضكاف دمحم،
  .قاريكىس

. )د. ط(. )د. ـ(: )د. اب الفاخرالعباب الزاخر كالمبالرضْ، الحسف بف دمحم الصغاىْ. )د. ت(. 
 ف(.

، دمحم بف الحسف اْٚسَترآباذؼ. ) ّْ ديـ(. 1982الّرض . لعبد شرح شافية ابف الحاجب، هع شرح شكٌا
. حققٍها كضبط غريبٍها كشرح هبٍهٍها: دمحم ىكر الحسف، كآخركف. بٓركت: القادر البغدادؼ

 دار الكتب العمهية.    

. الهحقق: شرح شافية ابف الحاجبـ(. 2004 -ٌػ 1425تراباذؼ. )ركف الدٓف، حسف بف دمحم اٖس
 . )د. ـ(: هكتبة الثقافة الدٓىية.1عبد الهقصكد دمحم عبد الهقصكد. ط

اٚستدراؾ عمِ سٓبكيً فْ كتاب اٖبىية كالزيادات ـ(. 1890الزبٓدؼ، دمحم بف الحسف أبك بكر. )
طالْ: أغىاطٓكس ككيدؼ. )د. ط(. ركها: )د. . باعتىاء الهستشرؽ ا٘يعمِ ها أكردي فيً هٍذبًا

 ف(.  

. تحقٓق: دمحم أبك الفضل طبقات الىحكيٓف كالمغكيٓفالزبٓدؼ، دمحم بف الحسف أبك بكر. )د. ت(. 
يـ. ط  . )د. ـ(: دار الهعارؼ.2إبرٌا

. تحقٓق: د. عبد العزيز هطر. )د. ط(. لحف العاهةـ(. 1981الزبٓدّؼ، دمحم بف الحسف أبك بكر. )
 القاٌرة: دار الهعارؼ. 

ر القاهكسالز بٓدؼ، هحّهد بف هحّهد. )د. ت(.  . تحقٓق: هجهكعة هف تاج العركس هف جكٌا
 الهحققٓف. )د. ط(. )د. ـ(: دار الٍداية. 

يـ بف السرؼ أبك إسحاؽ. ) . بٓركت: 1. طهعاىْ القرآف كا عرابًـ(. 1988 -ٌػ1408الزجاج، إبرٌا
 عالـ الكتب. 
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. تحقٓق: عبد السٛـ اٖهالْـ(. 1987-ٌػ1407الرحهف بف إسحاؽ أبك القاسـ. )الزجاجْ، عبد 
 . بٓركت: دار الجٓل. 3ٌاركف. ط

. الهحقق: عمْ حركؼ الهعاىْ كالصفاتـ(. 1984الزجاجْ، عبد الرحهف بف إسحاؽ أبك القاسـ. )
 . بٓركت: هؤسسة الرسالة.1تكفٓق الحهد. ط

 . )د. ـ(: دار العمـ لمهٛٓٓف. 15. طاٖعٛــ(. 2002الزركمْ، خٓر الدٓف بف هحهكد. )

. تحقٓق: دمحم باسل عٓكف السكد. أساس البٛغةالّزهخشرّؼ، هحهكد بف عهرك أبك القاسـ. )د. ت(. 
 . بٓركت: دار الكتب العمهية. 1ط

. تحقٓق: عمْ دمحم الفائق فْ غريب الحدٓثالّزهخشرّؼ، هحهكد بف عهرك أبك القاسـ. )د. ت(. 
يـ. طال  . لبىاف: دار الهعرفة. 2بجاكؼ، كدمحم أبك الفضل إبرٌا

.  3. طالكشاؼ عف حقائق غكاهض التىزيلٌػ(. 1407الّزهخشرّؼ، هحهكد بف عهرك أبك القاسـ. )
 بٓركت: دار الكتاب العربْ.

. تحقٓق: د. الهفصل فْ صىعة ا٘عرابـ(. 1993الّزهخشرّؼ، هحهكد بف عهرك أبك القاسـ. )
 . بٓركت: هكتبة الٍٛؿ.1محـ. طعمْ بك ه

. دار إحياء التراث 1. طشرح الهعمقات السبعـ(. 2002-ٌػ1423الزكزىْ، حسٓف بف أحهد. )
 العربْ.

اب. ) ٓف عبد الٌك ، عز الدِّ ّْ  . الكافْ فْ شرح الٍادؼٌػ(. 1139الزىجاى

 MILLET GENNEL KUTUPHANESI V. Caru LLah 1956 

. التكقٓف عمِ هٍهات التعاريفـ(. 990-ٌػ1410بف تاج العارفٓف. ) زيف الدٓف دمحم، عبد الرؤكؼ
 . القاٌرة: عبد الخالق ثركت. عالـ الكتب.1ط

اب بف تقْ. ) . الهحقق: د. هحهكد دمحم طبقات الشافعية الكبرػ ٌػ(، 1413السبكْ، عبد الٌك
 زيع.. )د. ـ(: ٌجر لمطباعة كالىشر كالتك 2الطىاحْ، د. عبد الفتاح دمحم الحمك. ط

. )د. ط(. بٓركت: الضكء الٛهع ٌٖل القرف التاسعالسخاكؼ، دمحم بف عبد الرحهف. )د. ت(. 
 هىشكرات دار هكتبة الحياة.

. تحقٓق: عبد الحسٓف الفتمْ. اٖصكؿ فْ الىحكـ(. 1985-ق1405ابف السراج، دمحم بف السرؼ. )
 . بٓركت: هؤسسة الرسالة.  1ط
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راج، دمحم عمْ. ) المباب فْ قكاعد المغة كآٚت اٖدب الىحك كالصرؼ ـ(. 1983-ٌػ1403الس 
 . دهشق: دار الفكر. 1. هراجعة: خٓر الدٓف شهسْ باشا. طكالبٛغة كالعركض كالمغة كالهثل

. الهحقق: د. العىكاف فْ القراءات السبعٌػ(. 1405السرقسطْ، أبك طاٌر إسهاعٓل بف خمف. )
د، كد. خمٓل العطية. )د. ط(. ٓر زٌا  بٓركت: عالـ الكتب. ٌز

. )د. ط(. هعجـ الهطبكعات العربية كالهعربةـ(. 1928-ٌػ1346سركيس، ٓكسف بف إلياف )
 هصر: هطبعة سركيس

. الهدٓىة 2. تحقٓق: زياد دمحم هىصكر. طالطبقات الكبرػ ٌػ(. 1408ابف سعد، دمحم بف سعد. )
 الهىكرة: هكتبة العمكـ كالحكـ. 

. 1. تحقٓق: دمحم هرعب. طإصٛح الهىطقـ(. 2002-ٌػ1423. )ابف السكٓت، يعقكب بف إسحاؽ
 )د. ـ(: دار إحياء التراث العربْ.

. دٓكاف الحطٓئة بركاية كشرح ابف السكٓتـ(. 1987ٌػ 1407ابف السكٓت، يعقكب بف إسحاؽ. )
 . )د. ـ(: دار صادر. 1تحقٓق: د. ىعهاف دمحم أهٓف طً. ط

. تحقٓق: أكغست ٌفىر. الكىز المغكؼ فْ المسف العربْ. )د. ت( ابف السكٓت، يعقكب بف إسحاؽ.
 القاٌرة: هكتبة الهتىبْ.

ّٛـ أبك ُعبٓد. ) ـ، القاسـ بف س . تحقٓق: د. عبد الهجٓد اٖهثاؿـ(. 1980-ٌػ1400ابف سٛ 
 . )د. ـ(: دار الهأهكف لمتراث.1قطاهش. ط

 . )د. ط(. )د. ـ(: )د. ف(.عمكـبحر ال تفسٓر السهرقىدؼ =السهرقىدؼ، ىصر بف دمحم . )د. ت(. 

.  تحقٓق: عبد الرحهف بف يحِٓ اٖىسابـ(. 1962-ٌػ1382السهعاىْ، عبد الكريـ بف دمحم. )
 . حٓدر آباد: هجمس دائرة الهعارؼ العثهاىية.1الهعمهْ اليهاىْ كغٓري. ط

عبد  . تحقٓق:تكجيً الىظر إلِ أصكؿ اٖثرـ(. 1995 -ٌػ 1416السهعكىْ، طاٌر بف صالح. )
 . حمب: هكتبة الهطبكعات ا٘سٛهية. 1الفتاح أبك غدة. ط

. دراسة كتحقٓق: د. خٛصة الكفا بأخبار دار الهصطفِالسهٍكدؼ، عمْ بف عبد هللا. )د. ت(. 
دمحم اٖهٓف دمحم هحهكد أحهد الجكٓىْ. )د. ط(. )د. ـ(:  طبع عمِ ىفقة السٓد: حبٓب هحهكد 

 أحهد.

. تحقٓق: د. الدر الهصكف فْ عمكـ الكتاب الهكىكف ٓكسف. )د. ت(. السهٓف الحمبْ، أحهد بف 
 أحهد دمحم الخراط. )د. ط(. دهشق: دار القمـ. 
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ٓمْ، عبد الرحهف بف عبد هللا. ) ٍَ . بٓركت: دار 1. طىتائج الفكر فْ الى حكـ(. 1992-ٌػ1412السُّ
 الكتب العمهية .

. 3. تحقٓق: عبد السٛـ دمحم ٌاركف. طالكتاب. ـ(1988-ٌػ1408سػػٓػػبػػكيػػً، عهرك بف عثهاف. )
 القاٌرة: هكتبة الخاىجْ.

. تحقٓق: عبد الحهٓد الهحكـ كالهحيط اٖعظــ(. 2000-ٌػ1421ابف سٓدي، عمْ بف إسهاعٓل. )
 . بٓركت: دار الكتب العمهية. 1ٌىداكؼ. ط

 تب العمهّية.. )د. ط(. بٓركت: دار الكالهخّصص  .ابف سٓدي، عمْ بف إسهاعٓل. )د. ت(

. تحقٓق: أحهد حسف هٍدلْ، عمْ شرح كتاب سٓبكيًـ(. 2008السٓرافْ، الحسف بف عبد هللا. )
 . بٓركت: دار الكتب العمهية. 1سٓد عمْ. ط

. تحقٓق: دمحم عمْ شرح أبيات سِػػٓػػبَػػَكيػْػًـ(. 1976السٓرافْ، ٓكسف بف أبْ سعٓد الحسف. )
 ع المغة العربية.سمطاف. )د. ط(. دهشق: هطبكعات هجه

، عبد الرحهف بف أبْ بكر. ) ّْ . تحقٓق: هحهكد اٚقتراح فْ عمـ أصكؿ الىحكـ(. 2006الّسٓكط
 سميهاف ياقكت، )د. ط(. ا٘سكىدرية: دار الهعرفة الجاهعية.

، عبد الرحهف بف أبْ بكر. )د. ت(.  ّْ . تحقٓق: دمحم بغية الكعاة فْ طبقات المغكيٓف كالىُّحاةالّسٓكط
يـ. )د. ط(. لبىاف: الهكتبة العصرية.أبك   الفضل إبرٌا

، عبد الرحهف بف أبْ بكر. ) ّْ حسف الهحاضرة فْ تاريخ هصر ـ(. 1967-ٌػ1387الّسٓكط
يـ. طكالقاٌرة  . هصر: دار إحياء الكتب العربية .1. تحقٓق: دمحم أبك الفضل إبرٌا

. )د. ط(. بٓركت: ير اٖىسابلب المباب فْ تحر السٓكطْ، عبد الرحهف بف أبْ بكر. )د. ت(.  
 دار صادر.

، عبد الرحهف بف أبْ بكر. ) ّْ ر فْ عمكـ المغة كأىكاعٍاـ(. 1998-ٌػ1418الّسٓكط . تحقٓق: الهٌز
 . بٓركت: دار الكتب العمهية. 1فؤاد عمْ هىصكر. ط

، عبد الرحهف بف أبْ بكر. ّْ  . تحقٓق: فٓمٓبىظـ العقياف فْ أعياف اٖعياف)د. ت(.  الّسٓكط
 حتْ. د. ط(. بٓركت: الهكتبة العمهية. 

، عبد الرحهف بف أبْ بكر. )  ّْ د اٖبكار كشكارد اٖفكار = حاشية ـ(. 2005-ٌػ1424الّسٓكط ىكٌا
 . الههمكة العربية السعكدية: جاهعة أـ القرػ.  عمِ تفسٓر البيضاكؼ 



645 
 

، عبد الرحهف بف أبْ بكر. )د. ت(.  ّْ . تحقٓق: عبد لجكاهعٌهع الٍكاهع فْ شرح جهع االّسٓكط
 الحهٓد ٌىداكؼ. )د. ط(.  هصر: الهكتبة التكفيقية. 

. تحقٓق: إحساف عباس. )د. ط(. فكات الكفياتـ(. 1974-ـ1973ابف شاكر، دمحم بف شاكر. )
 بٓركت: دار صادر.

ضبط كاعتىِ هجهكعة الشافية فْ عمهْ التصريف ـ(. 2014-ٌػ1435شآٌف، دمحم عبد السٛـ. )
شرح الشافية  -1ٌػ(، كخهسة شركح لٍا: 646: )هتف الشافية ٚبف الحاجب)تكالخط عمِ
حاشية عمِ شرح  -3ٌػ(، 776شرح الشافية لىقرة كار)ت -2ٌػ(، 746لمجاربردؼ)ت

الهىاٌج الكافية فْ شرح الشافية لمشٓخ زكريا  -4ٌػ(، 819الجاربردؼ ٚبف جهاعة)ت
يـ  الفكائد الجمٓمة فْ شرح -5ٌػ(، 926اٖىصارؼ)ت الفرائد الجهٓمة ٘برٌا
 . لبىاف: دار الكتب العمهية. 1. طٌػ(1016الكرهياىْ)ت

. تحقٓق: هكتب البحكث ا٘قىاع فْ حل ألفاظ أبْ شجاعالشربٓىْ دمحم بف أحهد )د. ت(. 
 كالدراسات. )د. ط(. بٓركت: دار الفكر.

هعرفة بعض هعاىْ كٛـ ربىا السراج الهىٓر فْ ا٘عاىة عمِ ٌػ(. 1285الشربٓىْ، دمحم بف أحهد. )
ؽ )اٖهٓرية(.الحكيـ الخبٓر  . )د. ط(. القاٌرة: هطبعة بٚك

. تحقٓق: عبد الهكسكعة القرآىية خصائص السكرٌػ(. 1420شرؼ الدٓف، جعفر شرؼ الدٓف. )
ب ا٘سٛهية.1العزيز بف عثهاف التكيجزؼ. ط   . بٓركت: دار التقريب بٓف الهذٌا

شيً الشٍاب عمْ تفسٓر البيضاكؼ = عىايً  الخفاجْ. )د. ت(. حاشٍاب الدٓف، أحهد بف دمحم
 . )د. ط(. بٓركت: دار صادر. القاضْ ككفاية الراضْ

: تحقٓق: الحافع عبد العميـ طبقات الشافعيةٌػ(. 1407شٍبة ابف قاضِ، أبك بكر بف أحهد. )
 . بٓركت: عالـ الكتب.1خاف. ط

 . )د. ط(. هؤسسة الحمبْ. الهمل كالىحلريـ. )د. ت(. الشٍرستاىْ أبك الفتح، دمحم بف عبد الك

. )د. ط( بٓركت: دار البدر الطالع بهحاسف هف بعد القرف السابعالشككاىْ، دمحم بف عمْ. )د. ت(. 
 الهعرفة.

يـ اٖبيارؼ. الجيــ(. 1974-ٌػ1394الشٓباىْ أبك عهرك، إسحاؽ بف هّرار. ) . تحقٓق: إبرٌا
 . ط(. القاٌرة: الٍٓئة العاهة لشؤكف الهطابع اٖهٓرية. راجعً: دمحم خمف أحهد. )د

يـ بف عمْ. )د. ت(.   . )د. ط(. )د. ـ(: دار الكتب الهٍذب فْ فقً ا٘هاـ الشافعْالشٓرازؼ، إبرٌا
 العمهية.
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يـ بف سالـ المهحة فْ شرح الهمحةـ(. 2004-ٌػ1424ابف الصائغ، دمحم بف حسف. ) . تحقٓق: إبرٌا
 دٓىة الهىكرة: عهادة البحث العمهْ بالجاهعة ا٘سٛهية.. اله1الصاعدؼ. ط

. تحقٓق: تداخل اٖصكؿ المغكية كأثري فْ بىاء الهعجـالصاعدؼ، عبد الرزاؽ بف فراج. )د. ت(. 
 عبد السٛـ دمحم ٌاركف. كىاشة الىكادر.

شٓد . دهشق: دار الر 4. طالجدكؿ فْ إعراب القرآفٌػ(. 1418صافْ، هحهكد بف عبد الرحيـ. )
 هؤسسة ا٘يهاف. 

. 2. طأصكؿ الىحك، دراسة فْ فكر اٖىبارؼ ـ(. 2009-ٌػ1430صالح، دمحم سالـ صالح. )
 القاٌرة. دار السٛـ. 

. )د. ط(. حاشية الصباف عمِ شرح اٖشهكىْ ٖلفية ابف هالؾالصباف، أحهد بف دمحم. )د. ت(. 
 بٓركت: دار صادر. 

فتح الهتعاؿ عمِ القصٓدة الهسهاة بٛهية ٌػ(. 1418-ٌػ1417الصعٓدؼ، حهد بف ُهَحه د. )
يـ بف سميهاف البعيهْ. )د. ط(. الهدٓىة الهىكرة: هجمة الجاهعة اٖفعاؿ ابف هالؾ . تحقٓق: إبرٌا

 ا٘سٛهية. 

تصحيح التصحٓف كتحرير ـ(. 1987-ٌػ1407الصفدؼ، صٛح الدٓف خمٓل بف أٓبؾ. )
السٓد الشرقاكؼ. راجعً: د. رهضاف عبد التكاب.  . حققً كعمق عميً كصىع فٍارسً:التحريف

 . القاٌرة: هكتبة الخاىجْ. 1ط

عمق ىكث الٍهياف فْ ىكت العهياف. ـ(. 2007-ٌػ1428الصفدؼ، صٛح الدٓف خمٓل بف أٓبؾ. )
 . بٓركت: دار الكتب العمهية.1عميً ككضع حكاشيً: هصطفِ عبد القادر عطا. ط

. تحقٓق: أحهد الكافْ بالكفياتـ(.  2000-ٌػ1420. )الصفدؼ، صٛح الدٓف خمٓل بف أٓبؾ
 اٖرىاؤكط، كآخركف. )د. ط(. بٓركت: دار إحياء التراث.

. هراصد اٚطٛع عمِ أسهاء اٖهكىة كالبقاعٌػ(. 1412صفْ الدٓف، عبد الهؤهف بف عبد الحق. )
 . بٓركت: دار الجٓل. 1ط

 .)د. ط(. )د. ـ(:  هكقع اتحاد كتاب العرب. دراسات فْ الىحكصٛح الدٓف الزعبٛكؼ. )د. ت(. 

. جهعً: بشٓر دٓكاف أهيّة بف أبْ الّصمتـ(. 1934ابف أبْ الّصمت، أهّية بف أبْ الّصمت. )
 . )د. ـ(:  )د. ف(.1يهكت. ط
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. تحقٓق: حبٓب الرحهف هصىف الصىعاىٌْػ(، 1403الصىعاىْ، عبد الرزاؽ الصىعاىْ. )
 ٘سٛهْ. (. بٓركت: الهكتب ا2اٖعظهْ. )ط

الهمحق التابع لمبدر الطالع بهحاسف هف بعد القرف الصىعاىْ، دمحم الحسىْ اليهىْ. )د. ت(. 
 . )د. ط(. بٓركت: دار الهعرفة. السابع

. )د. ط(. )د. ـ(: )د. الهسىد الهكضكعْ الجاهع لمكتب العشرةـ(. 2013صٍٓب عبد الجبار. )
 ف(.

، تحقٓق كتعمٓق: خمٓل أخبار أبْ تهاــ(. 1980-ٌػ1400الصكلْ، أبك بكر دمحم بف يحِٓ )
 . بٓركت: دار أفاؽ الجدٓدة.3هحهكد عساكر، كرفيقاي، تقديـ: د. أحهد أهٓف. ط

. تحقٓق: د. فتحْ التبصرة كالتذكرة هف ىحاة القرف الرابعٌػػ(. 1402الصيهرؼ، عبد هللا بف عمْ. )
حياء . هكة الهكرهة: جاهعة أـ 1أحهد هصطفِ عمْ الدٓف. ط القرػ. هركز البحث العمهْ كا 

 التراث ا٘سٛهْ.

ل اٖىدلسـ(. 1967الضّبْ، أحهد بف يحِٓ أبك جعفر.)  . )د. بغية الهمتهس فْ تاريخ رجاؿ ٌأ
 ط(. القاٌرة: دار الكاتب العربْ. 

. تحقٓق: عبد العزيز بف ىاصر الهاىع. )د. ط(. عيار الّشعرطباطبا، دمحم بف أحهد. )د. ت(، 
 رة: هكتبة الخاىجْ. القاٌ

. 2. تحقٓق: حهدؼ بف عبد الهجٓد السمفْ. طالهعجـ الكبٓرالطبراىْ، سميهاف بف أحهد. )د. ت(. 
 القاٌرة: هكتبة ابف تيهية.

يـ. طتاريخ الرسل كالهمكؾـ(. 1969الطبرؼ، دمحم بف جرير. ) . 2. تحقٓق: دمحم أبك الفضل إبرٌا
 القاٌرة: دار الهعارؼ.

حاشية الطحطاكؼ عمِ هراقْ الفٛح شرح ىكر ـ(. 1997-ٌػ1418بف دمحم. ) الطحطاكؼ، أحهد
 . تحقٓق: دمحم عبد العزيز الخالدؼ. بٓركت: دار الكتب العمهية. ا٘يضاح

. تحقٓق: هٍدؼ دمحم ىاصر دٓكاف طرفة بف العبدـ(. 2002-ٌػ1423طرفة، طرفة بف العبد. )
 . )د. ـ(: دار الكتب العمهية.3الدٓف. ط

. تحقٓق: د. المباب فْ عمل البىاء كا٘عرابـ(. 1995ٌػ 1416عادؿ، عبد هللا بف الحسٓف. )ابف 
 . دهشق: دار الفكر.1عبد ا٘لً الىبٍاف. ط
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. )د. ط(. هكسكعة الطٓر كالحٓكاف فْ الحدٓث الىبكؼ عاشكر، عبد المطٓف عاشكر. )د. ت(. 
 القاٌرة: )د. ف(.

. القاٌرة: هكتبة 3. طهدخل إلِ عمـ المغةـ(. 1997-ٌػ1417عبد التكاب، رهضاف عبد التكاب. )
 الخاىجْ.

. القاٌرة. دار الفكر 1. طالقياس فْ المغة العربيةـ(. 1995-ٌػ1415عبد العزيز، دمحم حسف. )
 العربْ.

. شرح كتاب لهعة اٚعتقاد الٍادؼ إلِ سبٓل الرشادعبد الغفار، دمحم حسف عبد الغفار. )د. ت(. 
كس صكتية قاـ بتفريغٍا هكقع الشبكة ا٘سٛهية، الكتاب هرقـ آليا. كرقـ هصدر الكتاب: در 

 .http://www.islamweb.netدرًسا.  24 -الجزء ٌك رقـ الدرس 

. تحقٓق: دمحم فكاد سزگٓف. القاٌرة: هكتبة هجاز القرآفٌػ(. 1381أبك عبٓدة، هعهر بف الهثىِ. )
 الخاىجِ. 

. -ركاية اٖصهعْ، عبد الهمؾ بف قريب -دٓكاف العجاج . ـ(1971العجاج، عبد هللا بف رؤبة. )
 تحقٓق: عزة حسف. )د. ط(. بٓركت: دار الشرؽ.

. تحقٓق: عهرك بف غراهة تاريخ دهشقـ(. 1995-ٌػ1415ابف عساكر، عمْ بف الحسف. )
 العهركؼ. )د. ط(. )د. ـ(: دار الفكر

. الهحقق: هحهكد أحهد ت الهحدثٓفتصحيفاٌػ(. 1402العسكرؼ، أبك أحهد الحسف بف عبد هللا. )
 . القاٌرة: الهطبعة العربية الحدٓثة.1هٓرة. ط

. عىْ التمخيص فْ هعرفة أسهاء اٖشياءـ(. 1996أبك ٌٛؿ. ) ،العسكرؼ، الحسف بف عبد هللا
 . دهشق: دار طٛس لمدراسات كالترجهة كالىشر. 2بَتحقيِقً: د. عزة حسف. ط

يـ الفركؽ المغكيةبك ٌٛؿ. )د. ت(. أ ،العسكرؼ، الحسف بف عبد هللا . حققً كعمق عميً: دمحم إبرٌا
 سميـ. )د. ط(. هصر: دار العمـ كالثقافة لمىشر كالتكزيع.

. )د. ـ(:  1. تحقٓق: صاحب أبك جىاح. طشرح الجهلٌػ(. 1402ابف عصفكر، عمْ بف هؤهف. )
 )د. ف(. 

يـ دمحم. ط. تحقٓقضرائر الشعرـ(. 1980ابف عصفكر، عمْ بف هؤهف. ) . )د. ـ(: 1: السٓد إبرٌا
 دار اٖىدلس. 

 . لبىاف: هكتبة لبىاف.1. طالههتع الكبٓر فْ التصريفـ(. 1996ابف عصفكر، عمْ بف هؤهف )
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. القاٌرة: 1. طالهغىْ فْ تصريف اٖفعاؿـ(، 1999-ٌػ1420عضيهَة، هحّهُد بُف عبِد الخالِق. )
 دار الحدٓث. 

. تحقٓق: الهحرر الكجٓز فْ تفسٓر الكتاب العزيزٌػ(. 1422. )ابف عطية، عبد الحق بف غالب
 . بٓركت: دار الكتب العمهية.1عبد السٛـ عبد الشافْ دمحم. ط

. شرح ابف عقٓل عمِ ألفية ابف هالؾـ( 1980-ٌػ 1400ابف عقٓل، عبد هللا بف عبد الرحهف. )
ث. دار هصر لمطباعة. سعٓد . القاٌرة: دار الترا20تحقٓق: دمحم هحْٓ الدٓف عبد الحهٓد. ط

 جكدة السحار كشركاي. 

. تحقٓق، عمِ تسٍٓل الفكائد الهساعدـ(. 1982-ٌػ1402ابف عقٓل، عبد هللا بف عبد الرحهف. )
 . الههمكة العربية السعكدية: جاهعة أـ القرػ.1كتعمٓق: د. دمحم كاهل بركات. ط

. تحقٓق: عمْ دمحم ياف فْ إعراب القرآفالتبالعكبرؼ، أبك البقاء عبد هللا بف الحسٓف. )د. ت(. 
 البجاكؼ. )د. ط(. )د. ـ(: عيسِ البابْ الحمبْ كشركاي. 

. تحقٓق: هصطفِ السقا، شرح دٓكاف الهتىبْالعكبرؼ، أبك البقاء عبد هللا بف الحسٓف. )د. ت(. 
 كآخركف. )د. ط(. بٓركت: دار الهعرفة.

. المباب فْ عمل البىاء كا٘عرابـ(. 1995-ٌػ1416العكبرؼ، أبك البقاء عبد هللا بف الحسٓف. )
 . دهشق: دار الفكر. 1تحقٓق: د. عبد ا٘لً الىبٍاف. ط

، عىْ بتحقيقً كشرحً رسالة الهٛئكةـ(. 1992-ٌػ1412أبك العٛء الهعرؼ، أحهد بف عبد هللا. )
 كضبطً كهعارضتً: دمحم سميـ الجىدؼ. )د. ط(. بٓركت: دار صادر.

د ا٘يضاحـ(. 1987-ٌػ1408بف عبد القيسْ. )أبك عمْ، الحسف  . دراسة كتحقٓق: إيضاح شكٌا
 . بٓركت: دار الغرب ا٘سٛهْ. 1د. دمحم بف حهكد الّدعجاىْ. ط

. تحقٓق: شذرات الذٌب فْ أخبار هف ذٌبـ(. 1986-ٌػ1406ابف العهاد، عبد الحْ بف أحهد. )
 . دهشق، بٓركت: دار ابف كثٓر.1كط. طهحهكد اٖرىاؤكط. خّرج أحادٓثً: عبد القادر اٖرىاؤ 

هعجـ الصكاب المغكؼ دلٓل الهثقف ـ(. 2008-ٌػ1429عهر، أحهد هختار بهساعدة فريق عهل. )
 . القاٌرة: عالـ الكتب. 1. طالعربْ

. تحقٓق كشرح: شرح الهعمقات التسعـ(. 2001-ٌػػ1422أبك عهرك، إسحاؽ بف هرار الشٓباىْ. )
 بٓركت: هؤسسة اٖعمهْ لمهطبكعات.  عبد الهجٓد ٌهك. )د. ط(.
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. أبك ظبْ: 1. طهسالؾ اٖبصار فْ ههالؾ اٖهصارٌػ(، 1423العهرؼ، أحهد بف يحِٓ. )
 الهجهع الثقافْ.

. )د. ط(. )د. ـ(:  هشارؽ اٖىكار عمِ صحاح أثارعياض، عياض بف هكسِ. )د. ت(. 
 الهكتبة العتيقة كدار التراث.

هغاىْ اٖخيار فْ شرح أساهْ رجاؿ هعاىْ ـ(. 2006-ٌػ1427العٓىْ، هحهكد بف أحهد. )
 . بٓركت: دار الكتب العمهية.1. تحقٓق: دمحم حسف دمحم حسف إسهاعٓل. طأثار

د شركح اٖلفية ـ(. 2010-ٌػ1431العٓىْ، هحهكد بف أحهد. ) الهقاصد الىحكية فْ شرح شكٌا
د الكبرػ، كفرائد القٛئد هختصر شرح شكا  د الصغرػ يعرؼ بالشكٌا . ٌد اٖلفية، كيعرؼ بالشكٌا

 . القاٌرة: دار السٛـ. 1تحقٓق: أ. د. عمْ دمحم فاخر، كآخركف. ط

. )د. أصكؿ الىحك عىد السٓكطْ بٓف الىظرية كالتطبٓقأبك غريبة، عصاـ أبك غريبة. )د. ت(. 
 ط(. )د. ـ(. الٍٓئة الهصرية لمكتاب. 

. تحقٓق: سٓد دٓكاف ا٘سٛــ(. 1990-ٌػ1411. )ابف الغزؼ، شهس الدٓف دمحم بف عبد الرحهف
 . بٓركت: لبىاف: دار الكتب العمهية.1كسركؼ حسف. ط

. ئة العاشرةاالككاكب السائرة بأعياف الهـ(. 1997-ٌػ1418ابف الغزؼ، ىجـ الدٓف دمحم بف دمحم. 
 . بٓركت: دار الكتب العمهية.1تحقٓق: خمٓل الهىصكر. ط

. بٓركت: الهكتبة 28. طجاهع الدركس العربيةـ(. 1993-ٌػ1414) الغٛٓىْ، هصطفِ بف دمحم.
 العصرية. 

يـ. ) . تحقٓق: د. أحهد هختار هعجـ دٓكاف اٖدبـ(. 2003-ٌػ1424الفارابْ. إسحاؽ بف إبرٌا
يـ أىيس. )د. ط(. القاٌرة: هؤسسة دار الشعب لمصحافة كالطباعة  عهر. هراجعة: د. إبرٌا

 كالىشر. 

ٓر عبد الهحسف هجهل المغةـ(. 1986-ٌػ1406ف فارس. )ابف فارس. أحهد ب . دراسة كتحقٓق: ٌز
 . بٓركت: دار الىشر. هؤسسة الرسالة.2سمطاف. ط

. تحقٓق: عبد السٛـ دمحم هعجـ هقآيس المغةـ(. 1979-ٌػ1399ابف فارس. أحهد بف فارس. )
  ٌاركف. )د. ط(. )د. ـ(:  دار الفكر.

. تحقٓق: د. التعميقة عمِ كتاب سٓبكيًـ(. 1990-ٌػ1410مْ. )الفارسْ، الحسف بف أحهد أبك ع
 . )د. ـ(: )د. ف(. 1عكض بف حهد القكزؼ. ط
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كد. طالتّكهمةٌػ(. 1401الفارسْ، الحسف بف أحهد أبك عمْ. ) . 1. تحقٓق: د. حسف شاذلْ فٌر
 الرياض: شركة الطباعة العربية السعكدية. 

. تحقٓق: د. عبد العاؿ الحجة لمقراءات السبعةٌػ(. 1401الفارسْ، الحسف بف أحهد أبك عمْ. )
. ط  . بٓركت: دار الشركؽ. 4سالـ هكـر

. تقديـ هكسكعة كشاؼ اصطٛحات الفىكف كالعمكــ(. 1996الفاركقْ، التٍاىكؼ دمحم بف عمْ. )
شراؼ كهراجعة: د. رفٓق العجـ، تحقٓق: د. عمْ دحركج، ىقل الىص الفارسْ إلِ العربية:  كا 

 . بٓركت: هكتبة لبىاف. 1هللا الخالدؼ، الترجهة اٖجىبية: د. جكرج زيىاىْ، طد. عبد 

. تحقٓق: أحهد ٓكسف الىجاتْ. كآخركف. هعاىْ القرآفالفراء، يحِٓ بف زياد أبك زكريا )د. ت(. 
 . هصر: دار الهصرية.1ط

الىاصح جميس الصالح الكافْ كاٖىيس ـ(. اؿ2005-ٌػ1426أبك الفرج، الهعافِ بف زكريا. )
 . بٓركت: دار الكتب العمهية.1. تحقٓق: عبد الكريـ ساهْ الجىدؼ. طالشافْ

يـ بف عمْ. )د. ت(.  . تحقٓق الدٓباج الهذٌب فْ هعرفة أعياف عمهاء الهذٌبابف فرحكف، إبرٌا
 كتعمٓق: د. دمحم اٖحهدؼ أبك الىكر. )د. ط(. القاٌرة: دار التراث لمطبع كالىشر. 

. 1شرحً كضبطً د. عهر فاركؽ الطباع. طدٓكاف الفرزدؽ. ـ(. 1997 -ٌػ1418الفرزدؽ، )
 بٓركت: شركة دار اٖرقـ بف أبْ اٖرقـ.

. بٓركت: عالـ 1. تحقٓق: ٓكسف الٍادؼ. طالبمدافـ(. 1996-ٌػ1416ابف الفقيً، أحهد بف دمحم. )
 الكتب. 

. تحقٓق: دمحم الكتاب العزيز بصائر ذكؼ التهٓٓز فْ لطائفالفٓركزأبادؼ، دمحم بف يعقكب. )د. ت(. 
عمْ الىجار. )د. ط(. القاٌرة: الهجمس اٖعمِ لمشؤكف ا٘سٛهية. لجىة إحياء التراث 

 ا٘سٛهْ.

. )د. 1. طالبمغة فْ تراجـ أئهة الىحك كالمغةـ(. 2000-ٌػ1421الفٓركزأبادؼ، دمحم بف يعقكب. )
 ـ(: دار سعد الدٓف.

الشرح الكبٓر. )د.  لهصباح الهىٓر الهصباح الهىٓر فْ غريباالفٓكهْ، أحهد بف دمحم. )د. ت(. 
 ط(. بٓركت: الهكتبة العمهية.

أثر القراءات القرآىية فْ الصىاعة ـ(. 2010-ٌػ1431القادكسْ، عبد الرازؽ بف حهكدة. )
 . جاهعة حمكاف، هصر.الهعجهية تاج العركس ىهكذًجا. )رسالة دكتكراي هىشكرة(



652 
 

رة فْ القراءات العشر الهتكاترة هف طريقْ بد الغىْ )د. ت(. القاضْ عبد الفتاح بف ع البدكر الزٌا
رة  . )د. ط(. بٓركت: دار الكتاب القراءاُت الشاذُة كتكجٍٍٓا هف لغة العرب -الشاطبية كالدُّ

 العربْ.

. تحقٓق: دمحم الدالْ. )د. ط(. )د. ـ(: هؤسسة أدب الكتابابف قتٓبة. عبد هللا بف هسمـ. )د. ت(. 
 لرسالة.ا

. تحقٓق: دمحم جاسـ الحهٓدؼ. قدـ لً: د. هسعكد الجراثيـابف قتٓبة، عبد هللا بف هسمـ. )د. ت(. 
 بكبك. )د. ط(. دهشق: كزارة الثقافة.

 . )د. ط(. القاٌرة: دار الحدٓث.الشعر كالشعراءٌػ(. 1423ابف قتٓبة. عبد هللا بف هسمـ. )

. )د. ت(. حققً كضبطً كزاد فْ رة أشعار العربجهٍالقرشْ، أبك زيد دمحم بف أبْ الخطاب. 
 شرحً: عمْ دمحم البجاكؼ. )د. ط(. هصر: ىٍضة هصر لمطباعة كالىشر كالتكزيع. 

الترتٓب الصرفْ فْ الهؤلفات الىحكية كالصرفية إلِ أكاخر القرىْ، هٍدؼ بف عمْ. )فسىة الىشر(. 
(، 24–6/19هٓف فْ بيشة. )هج. هجمة جاهعة أـ القرػ، كمية الهعمالقرف العاشر الٍجرؼ 

(459 .) 

. تحقٓق: عبد التكهمة لكتاب الصمةـ(. 1995 -ٌػ1415القضاعْ، دمحم بف عبد هللا البمىسْ. )
 السٛـ الٍراس. لبىاف: دار الفكر لمطباعة.

يـ. إىباي الركاةـ(. 1982-ٌػ1406القفطْ، عمْ بف ٓكسف. ) . تحقٓق: دمحم أبك الفضل إبرٌا
 فكر العربْ. ك بٓركت: هؤسسة الكتب الثقافية.القاٌرة: دار ال

. )د. ط(. بٓركت: دار صبح اٖعشِ فْ صىاعة ا٘ىشاءالقمقشىدؼ، أحهد بف عمْ. )د. ت(. 
 الكتب العمهية.

. تحقٓق: ىٍاية اٖرب فْ هعرفة أىساب العربـ(. 1980-ٌػ1400القمقشىدؼ، أحهد بف عمْ. )
يـ ا٘بيارؼ. ط  ت اِب المبىاىٓف.. بٓركت: دار الكُ 2إبرٌا

يـ بف عمْ. )د. ت(.  ر أداب كثهر اٖلبابالقٓركاىْ، إبرٌا  . )د. ط(. بٓركت: دار الجٓل. ٌز

. تحقٓق ح ألفية ابف هعطْـ(. شر1985-ٌػ1405ابف القكاس، عبد العزيز بف جهعة الهكصمْ. )
 . الرياض: هكتبةالخريجْ. 1كدراسة: د. عمْ هكسِ الشكهمْ. ط

. تحقٓق: د. دمحم دٓكاف عبٓد هللا بف قيس الرقياتـ(. 1958هللا بف قيس الرقيات. ) ابف قيس، عبٓد
 ٓكسف ىجـ. بٓركت: 
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. 1. تحقٓق: عمْ شٓرؼ. طالبداية كالىٍايةـ(. 1988 -ٌػ1408ابف كثٓر. إسهاعٓل بف عهر. )
 )د. ـ(: دار إحياء التراث العربْ.

. تحقٓق: ساهْ ابف دمحم ٓر القرآف العظيـتفسـ(. 1999-ٌػ1420ابف كثٓر، إسهاعٓل بف عهر. )
 . دار طٓبة لمىشر كالتكزيع. 2سٛهة. ط

. الكميات هعجـ فْ الهصطمحات كالفركؽ المغكيةالكفكؼ، أٓكب بف هكسِ أبك البقاء )د. ت(. 
 تحقٓق: عدىاف دركيش، كدمحم الهصرؼ. )د. ط(. بٓركت: هؤسسة الرسالة. 

. 2. تحقٓق: إحساف عباس. طدٓكاف لبٓد بف ربيعةـ(. 1984لبٓد، لبٓد بف ربيعة العاهرؼ. )
 الككيت: كزارة ا٘عٛـ فْ الككيت. هطبعة حككهة الككيت.

. تحقٓق: دمحم فؤاد عبد الباقْ. )د. ط(. )د. ـ(: هاجة ابف سىفهاجة، دمحم بف ٓزيد. )د. ت(.  ابف
 فيصل عيسِ البابْ الحمبْ. -دار إحياء الكتب العربية 

 . د. ط(. )د. ـ(: دار التعاكف.)الخٛصة( -اٖلفية  بف عبد هللا. )د. ت(. ابف هالؾ، دمحم

. الهحقق: دمحم إٓجاز التعريف فْ عمـ التصريفـ(. 2002-ٌػ1422ابف هالؾ، دمحم بف عبد هللا. )
. الهدٓىة الهىكرة. الههمكة العربية السعكدية: عهادة البحث 1الهٍدؼ عبد الحْ عهار سالـ. ط

 لجاهعة ا٘سٛهية.العمهْ با

. تحقٓق: د: هحّهد كاهل تسٍٓل الفكائد كتكهٓل الهقاصدٌػ(. 1387ابف هالؾ، دمحم بف عبد هللا. )
 بركات. )د. ط(. القاٌرة. دار الكاتب العربْ.

. دمحم بف عبد هللا، تحقٓق: د. شرح الػػتسػػػٍػػػٓػػلـ(. 1990-ٌػ1410ابف هالؾ، دمحم بف عبد هللا. )
السٓد، د. دمحم بدكؼ الهختكف. )د. ط(. )د. ـ(: ٌجر لمطباعة كالىشر كالتكزيع عبد الرحهف 

 كا٘عٛف.

. تحقٓق: عبد الهىعـ أحهد ٌريدؼ. شرح الكافية الشافيةـ(. 1982ابف هالؾ، دمحم بف عبد هللا. )
 . هكة الهكرهة: جاهعة أـ القرػ. 1ط

. تحقٓق: دمحم أبك الفضل مغة كاٖدبالكاهل فْ الـ(. 1997 -ٌػ 1417الهبرد، دمحم بف ٓزيد )
يـ. ط  . القاٌرة: دار الفكر العربْ.3إبرٌا

. تحقٓق: دمحم عبد الخالق عضيهة. )د. ط(. بٓركت: عالـ الهقتضبالهبرد، دمحم بف ٓزيد )د. ت(. 
 الكتب. 



654 
 

. كىز العهاؿ فْ سىف اٖقكاؿ كاٖفعاؿـ(. 1981-ٌػ1401الهتقْ الٍىدؼ، عمْ بف حساـ. )
 . )د. ـ(: هؤسسة الرسالة. 5صفكة السقا. ط -بكرؼ حياىْ  تحقٓق:

. تحقٓق: حسف كاهل دٓكاف الهثقب العبدؼـ(. 1970الهثقب العبدؼ، عابد بف هحصف. )
 الصٓرفْ. )د. ط(. القاٌرة: هجمة هعٍد الهخطكطات العربية. 

يـ هصطفِ كآخركف. )د. ت(.  . القاٌرة: دار . )د. ط(الهعجـ الكسيطهجهع المغة العربية، إبرٌا
 الدعكة. 

. تحقٓق: شكقْ ضٓف. )د. ط(. هصر . دار القراء السبعةـ(. 1972-ٌػ1392ابف هجاٌد )
 الهعارؼ 

. بٓركت: دار 1. طهعجـ حفاظ القرآف عبر التاريخـ(. 1992 -ٌػ 1412هحيسف دمحم دمحم. )
 الجٓل. 

. ؾ بشرح ألفية ابف هالؾتكضيح الهقاصد كالهسالـ(. 2008-ٌػ1428الهرادؼ، حسف بف قاسـ. )
 . )د. ـ(: دار الفكر العربْ.1شرح كتحقٓق: عبد الرحهف عمْ سميهاف. ط

. تحقٓق: غريد الشٓخ، كضع شرح دٓكاف الحهاسةـ(. 2003-ٌػ1424الهرزكقْ، أحهد بف دمحم. )
يـ شهس الدٓف. ط  . بٓركت: دار الكتب العمهية.1فٍارسً العاهة: إبرٌا

. تحقٓق: د. تٍذٓب الكهاؿ فْ أسهاء الرجاؿـ(. 1980–ٌػ1400حهف. )الهزؼ، ٓكسف بف عبد الر 
 . بٓركت: هؤسسة الرسالة .1بشار عكاد هعركؼ. ط

اب بف حريش. )د. ت(.   )د. ط(. )د.ـ(: )د. ف(.  ىكادر أبْ هسحلأبك هسحل، عبد الٌك

إلِ رسكؿ  ٌػ(. هسىد الصحيح الهختصر بىقل العدؿ عف العدؿ1334هسمـ القشٓرؼ الىيسابكرؼ. )
 هللا ملسو هيلع هللا ىلص. تحقٓق: هجهكعة هف الهحققٓف. )د. ط(. بٓركت: دار الجٓل.

. تحقٓق: حهد بف ىاصر ا٘يضاح لهقاهات الحريرؼ الهطرزؼ، ىاصر بف عبد السٓد. )د. ت(. 
 الدخٓل. )د. ط(. )رسالة دكتكراي هىشكرة(. )د. ف(. )د. ـ(. 

ِزّػ، ىاصر بف عبد السٓ . )د. ط(. )د. ـ(: دار الهغرب فْ ترتٓب الهعربد. )د. ت(. الُهَطرِّ
 الكتاب العربْ. 

. 3. تحقٓق: عبد الستار أحهد فراج. ططبقات الشعراءابف الهعتز، عبد هللا بف دمحم. )د. ت(. 
 القاٌرة: دار الهعارؼ.
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. تحقٓق كدراسة: الفصكؿ الخهسكف ـ(. 1972ابف هعطْ، يحِٓ بف عبد الهعطْ الهغربْ. )
 هحهكد هحهكد الطىاحْ. )رسالة هاجستٓر هىشكرة(. كمية دار العمكـ، القاٌرة.

. تحقٓق: أحهد بف دمحم شاكر، كعبد السٛـ الهفضمياتالهفضل الضبْ، الهفضل بف دمحم. )د. ت(. 
 . القاٌرة: دار الهعارؼ.6ٌاركف. ط

 هكتبة الثقافة الدٓىية. . )د. ط(. بكر سعٓد:البدء كالتاريخالهقدسْ، الهطٍر بف طاٌر )د. ت(. 

. )د. ت(.  ، عمْ أبك الهكاـر  . )د. ط(. )د. ـ(: دار غريب.أصكؿ التفكٓر الىحكؼ أبك الهكاـر

، عبد العاؿ سالـ. ) . 2. طالحمقة الهفقكدة فْ تاريخ الىحك العربْ ـ(.1993-ٌػ 1413هكـر
 بٓركت: هؤسسة الرسالة. 

دراسة  (.ـ2000. )فْ فىْ الىحك كالصرؼالكىاش . بف أٓكب، صاحب حهاةاالهمؾ الهؤيد، 
  .الهكتبة العصرية لمطباعة .لبىاف –بٓركت . )د. ط(. كتحقٓق: الدكتكر رياض بف حسف الخكاـ

. 1ٌػ(. الهحقق: عبد هللا المٓثْ. ط1407. )رجاؿ صحيح هسمـابف َهْىُجكَيً، أحهد بف عمْ. 
 بٓركت: دار الهعرفة. 

. فتح الباب فْ الكىِ كاٖلقابـ(. 1996 -ٌػ1417بف إسحاؽ. ) ابف َهْىَدي، أبك عبد هللا دمحم
 . الرياض: هكتبة الككثر. 1الهحقق: أبك قتٓبة ىظر دمحم الفاريابْ. ط

( .  . بٓركت: دار صادر.3. طلساف العربٌػ(. 1414ابف هىظكر، دمحم بف هكـر

ٓف عبد الحهٓد. )د. ط(. . تحقٓق: دمحم هحِٓ الدهجهع اٖهثاؿالهٓداىْ، أحهد بف دمحم. )د. ت(، 
 بٓركت: دار الهعرفة.

يـ. طدٓكاف الىابغة الذبياىْـ(. 1990الىابغة، الىابغة الذبياىْ. ) . 3. تحقٓق: هحّهد أبك الفضل إبرٌا
 القاٌرة: دار الهعارؼ. 

تهٍٓد القكاعد بشرح تسٍٓل الفكائد. شرح التسٍٓل = ٌػ(، 1428ىاظر الجيش، دمحم بف ٓكسف. )
. القاٌرة: 1. دراسة كتحقٓق: أ. د. عمْ دمحم فاخر كآخركف. طاعد بشرح تسٍٓل الفكائدتهٍٓد القك 

 دار السٛـ لمطباعة كالىشر كالتكزيع كالترجهة.

بغية الطالب فْ الرد عمِ تصريف ابف ـ(. 1990-ٌػ1410ابف الىاظـ، دمحم بف دمحم بف هالؾ. )
 ة( جاهعة أـ القرػ، هكة الهكرهة.. تحقٓق: حسف العثهاف. )رسالة هاجستٓر هىشكر الحاجب

. شرح ابف الىاظـ عمِ ألفية ابف هالؾـ(. 2000-ٌػ1420ابف الىاظـ، دمحم بف دمحم بف هالؾ. )
 تحقٓق: دمحم باسل عٓكف السكد. )د. ط(. )د. ـ(: دار الكتب العمهية.
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)د. ـ(: . 1. طضياء السالؾ إلِ أكضح الهسالؾـ(. 2001-ٌػ1422الىجار، دمحم عبد العزيز. )
 هؤسسة الرسالة.

 . بٓركت. دار العمـك العربية.1. طالعربْ الىحك أصكؿـ(. 1987-ٌػ1407ىحمة. ) ىحمة، هحهكد

يـ رهضاف. طفٍرستـ(. 1997 -ٌػ1417ابف الىديـ، دمحم بف إسحاؽ. ) . بٓركت: 2. تحقٓق: إبرٌا
 دار الهعرفة.

= الهجتبِ هف السىف. تحقٓق: عبد سىف الىسائْ ـ(. 1986 –ٌػ1406الىسائْ، أحهد بف شعٓب. )
 . )د. ط(. حمب: هكتب الهطبكعات ا٘سٛهية. الفتاح أبك غدة

. دراسة شرح شافية ابف الحاجبـ(. 1992-ٌػ1412ىظاـ الدٓف. الحسف بف دمحم الىيسابكرؼ. )
 كتحقٓق: ثريا عقاب. )رسالة دكتكراي هىشكرة(. جاهعة أـ القرػ، هكة الهكرهة.

. حمية اٖكلياء كطبقات اٖصفياءـ(. 1974 -ٌػ 1394بف عبد هللا اٖصبٍاىْ)أبك ىعيـ، أحهد 
 )د. ط(. هصر: السعادة.

. هكة 1. تحقٓق: د. عبد القٓكـ. طإكهاؿ ا٘كهاؿٌػ(. 1410ابف ىقطة، دمحم بف عبد الغىْ. )
 الهكرهة: جاهعة أـ القرػ.

ٓت بىشري كتصحيحً كالتعمٓق عميً . عىتٍذٓب اٖسهاء كالمغاتالىككؼ، يحِٓ بف شرؼ. )د. تػ(، 
كهقابمة أصكلً: شركة العمهاء بهساعدة إدارة الطباعة الهىٓرية. )د. ط(. بٓركت: دار الكتب 

 العمهية.

يـ. )د. ت(.  ر البٛغة فْ الهعاىْ كالبياف كالبديعالٍاشهْ، أحهد بف إبرٌا . ضبط كتدقٓق جكٌا
 تبة العصرية. كتكثٓق: د. ٓكسف الصهٓمْ. )د. ط(. بٓركت: الهك

يـ. )د. ت(.  . )د. ط(. بٓركت: دار السحر الحٛؿ فْ الحكـ كاٖهثاؿالٍاشهْ، أحهد بف إبرٌا
 الكتب العمهية. 

. 1. تحقٓق: أحهد بف سعٓد بف دمحم قشاش. طإسفار الفصيحٌػ(. 1420الٍركؼ، دمحم بف عمْ. )
 الهدٓىة الهىكرة: عهادة البحث العمهْ بالجاهعة ا٘سٛهية. 

. تحقٓق: ٓكسف الشٓخ أكضح الهسالؾ إلِ ألفية ابف هالؾبف ٌشاـ، عبد هللا بف ٓكسف. )د. ت(. ا
 دمحم البقاعْ. )د. ط(. )د. ـ(: دار الفكر لمطباعة. 

. تحقٓق: دمحم هحِٓ الدٓف شرح قطر الىدػ كبل الصدػٌػ(. 1383ابف ٌشاـ، عبد هللا بف ٓكسف. )
 . القاٌرة: )د. ف(. 11عبد الحهٓد. ط

. تحقٓق: د. هازف هغىْ المبٓب عف كتب اٖعاريبـ(. 1985ابف ٌشاـ، عبد هللا بف ٓكسف. )
 . دهشق: دار الفكر.6الهبارؾ، كدمحم عمْ حهد هللا. ط
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بٍـ فْ القرىٓف الثالث كالرابع ـ(. 1989-ٌػ1409ٌىداكؼ، حسف ٌىداكؼ. ) هىاٌج الصرفٓٓف كهذٌا
 . دهشق: دار القمـ.1. طهف الٍجرة

التفسٓر الكسيط. الكسيط فْ تفسٓر القرآف ـ(. 1994 -ٌػ 1415ؼ، عمْ بف أحهد. )الكاحد
. تحقٓق كتعمٓق: الشٓخ عادؿ أحهد عبد الهكجكد، كآخركف. قدهً كقرظً: أ. د عبد الهجٓد

 . بٓركت: دار الكتب العمهية. 1الحْ الفرهاكؼ. ط
. )د. ط(. بٓركت: دار تاريخ ابف الكردؼـ(. 1996-ٌػ1417ابف الكردؼ، عهر بف هظفر. )

 الكتب العمهية. 
د، أحهد بف دمحم. ) . دراسة كتحقٓق: د. اٚىتصار لسٓبكيً عمِ الهبردـ(. 1996-ٌػ1416ابف ٚك

ٓر عبد الهحسف سمطاف. ط  . )د. ـ(: هؤسسة الرسالة. 1ٌز
خارؼ التعدٓل كالتجريح لهف خرج لً البـ(. 1986 –ٌػ1406أبك الكلٓد الباجْ، سميهاف بف خمف. )

 . الرياض: دار المكاء لمىشر كالتكزيع.1. تحقٓق: د. أبك لبابة حسٓف. طفْ الجاهع الصحيح
. قدـ لً: د. إهٓل بديع يعقكب. شرح الهفصلـ(. 2001-ٌػ1422ابف يعيش، يعيش بف عمْ. )

 . بٓركت: دار الكتب العمهية.1ط
ر اٖكـ فْ اٖهثاـ(. 1981-ٌػ1401الٓكسْ، الحسف بف هسعكد. ) . تحقٓق: د. دمحم حجْ،  ؿٌز

 . الهغرب: دار الثقافة.1د دمحم اٖخضر. ط
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 فٍرس اآليات القرآىية -1
  (1) الفاتحةسكرة 

 127 ﴿ِإي اَؾ َىْعُبد﴾    5   :أية

َألِّٓفَ ﴿    7   :أية  119, 118 ﴾ َكَٚ الض 
(2) البقرةسكرة    

َلةَ ﴿     175، ك16 :أية َٛ  528 ﴾ ِاْشَتَرَكا الض 

ٚ  ِإْبِميَس ﴿     34 :أية ـَ َفَسَجُدكا ِإ َد ِئَكِة اْسُجُدكا ِٔ َٛ ْذ ُقْمَىا ِلْمَه  117 ﴾ َكاِ 

 472 ﴾ َكات ُقكا َْٓكًها َٚ َتْجِزؼ َىْفٌس َعْف َىْفٍس َشًْٓئا ﴿   123، ك48 :أية

 526 ﴾َبَقَرٌة َٚ َفاِرٌض ﴿    68 :أية

َتُدكفَ  ﴿   70 :أية ٍْ ُ َلُه ى ا ِإْف َشاَء ّللا   151 ﴾َكاِ 

ِي ﴾  ﴿      75 :أية  225 َُٓؤدِّ

 282, 212, 227 ﴾َبَمِ َهْف َكَسَب َسَِّٓئةً ﴿       81 :أية

 226  ﴾َفَهِف اْضِطر  ﴿       173 :أية

 365, 227, 225 ﴾اْلَبْحرِ َكاْلُفْمِؾ ال ِتْ َتْجِرؼ ِفْ  ﴿      164 :أية

َحابِ  ﴿      164 :أية َياِح َكالس   25 ﴾َكَتْصِريِف الرِّ

ـٍ ُأَخر ﴿      184 :أية  223 ﴾َفعّدٌة هف أيا

َفُث ِإَلِ ِىَساِئُكـْ  ﴿      187 :أية  127, 225 ﴾ الر 

 62 ﴾َسْل َبِىْ ِإْسَراِئٓلَ ﴿       211 :أية

ًِ كَ ﴿       217 :أية ـْ َعْف ِدِٓى  227 ﴾َهْف َْٓرَتِدْد ِهْىُك

ٚ  ِبَها َشاءَ ﴿       255 :أية ًِ ِإ ٍء ِهْف ِعْمِه ْْ  1 ﴾َكَٚ ُيِحيُطكَف ِبَش
َرةٍ ﴿       280 :أية َُ , 222 ,228 ,75, 74 ﴾َفَىِظَرٌة ِإَلِ َهْيَس

336, 337 

  (3) آؿ عهرافسكرة 

ـ       120 :اآلية ك  س  ى ة ﴾ ﴿ إ ف  ت ه س  س   227 ح 

  (4) الىساءسكرة 
ـْ ِإَلِ َبْعضٍ ﴿      21 :أية  127, 225 ﴾َكَقْد َأْفَضِ َبْعُضُك

 282 ﴾َكَيْغِفُر َها ُدكَف َذِلَؾ ِلَهْف َيَشاءُ  ﴿  116، ك48 :أية

ـْ ﴿      83 :أية ٍُ ًُ ِهْى ًُ ال ِذَٓف َيْسَتْىِبُطكَى , 232, 212, 222, 67 ﴾َلَعِمَه

221 

م يهًا﴾     164 :اآلية ى ت ك  ـ  ّللّا  ه وس  م  ك   324, 226 ﴿ و 

  (5) الهائدةسكرة 
 114  ﴾َفَهِف اْضِطر  ﴿  3 :أية

َِ َخآِئَىةٍ ﴿      450، 104 :أية َٚ َتَزاُؿ َتط ِمُع َعَم  226 ﴾َك

﴾     522, 105 :اآلية ـ   ٍ ق  د  ق يف  ص  اد  ع  الص  ف  ـ  ي ى  ٌ ذ ا ي و   ﴿ 227 ,416 
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  (6)األىعاـسكرة 

كا َلَعاُدكا﴿      28 :أية  363, 222 ﴾َكَلْك ُردُّ

ـ ﴾           57 :اآلية ك   222, 212, 221 ﴿ إ ف  ال ح 

 114  ﴾َفَهِف اْضِطر  ﴿      145 :أية

 222 ﴾ِدًٓىا ِقَيًها ﴿     161 :أية

اَكَٚ َتْكِسُب ُكلُّ َىْفٍس ﴿      164 :أية ٍَ ْٓ ٚ  َعَم  390, 212, 227 ﴾ِإ

  (7) األعراؼسكرة 

﴾        83 :اآلية يف  اى ت  ه ف  ال غ اب ر   117 ﴿ ك 

ً ﴾       113 :اآلية ج   225 ﴿ أ ر 

  (9) التوبةسكرة 
 226 ﴾َلِك اْسَتَطْعَىا ﴿     42 :أية

  (10) يوىسسكرة 

ـْ ِفْ ا ﴿      22 :أية ٍِـَحت ِ ِإَذا ُكىُت  365, 227, 225 ﴾ْلُفْمِؾ َكَجَرْيَف ِب

 222, 212, 221 ﴾ُقِل اْىُظُركا ﴿     101 :أية

  (11) ٌودسكرة 

ٌَا ﴿     41 :أية  226 ﴾َهْجَرا

ًِ ُأِىُٓب﴾      88 :أية َلْي ْمُت َكاِ  ًِ َتَكك  ِ َعَمْي ٚ  ِباّلل   125، 47،  ث ﴿ َكَها َتْكِفيِقْ ِإ

  (12) يوسفسكرة 

ااًء﴾     31 :اآلية ف  ه ت ك   ٍ ت  ل  ت د   224 ﴿ واع 

ـ ﴾       67, 40 :اآلية ك   306، 117، 109 ﴿ إ ف  ال ح 

 224 ﴾إىِّْ َأَرػ َسْبَع َبَقَراٍت ِسَهافٍ  ﴿      43 :أية

ٍت ُخْضرٍ ﴿       43 :أية َٛ  224 ﴾َكَسْبَع ُسْىُب

  (13) الرعدسكرة 
َْهرُ  ﴿      31 :أية ْٖ ِ ا  227, 56 ﴾ّلل 

  (14) إبراٌيـسكرة 

َِزيَدى ُكـْ  ﴿     7 :أية ـْ َٖ  113 ﴾َلِئْف َشَكْرُت

  (15) الحجرسكرة 
﴾      9 :اآلية اف ظ وف  ً  ل ح  ر  و ا  ى ا ل  ك  ف  ى ز ل ى ا الذّ   223 ﴿ إ ى ا ى ح 

  (16) الىحلسكرة 
 114  ﴾َفَهِف اْضِطر  ﴿    115 :أية

  (17) اإلسراءسكرة 
بّ ي﴾      85 :اآلية ر  ر  وح  ه ف  أ ه   222, 212, 221 ﴿ ق ل  الر 
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  (18) الكٍفسكرة 

ـْ ﴿      18 :أية ٍِ  226 ﴾َلِك اط َمْعَت َعَمْٓ

ُركيُ ﴿       97 :أية ٍَ  77 ﴾َفَها اْسط اُعكا َأْف َيْظ

  (19) هريـسكرة 

ـْ أَ ﴿      74 :أية  224 ﴾ْحَسُف َأَثاًثا َكِرْئًياٌُ

ـْ َأزًّا ﴿      83 :أية ٌُ  123 ﴾َتُؤزُّ

  (20) طًسكرة 

م ل ﴾      81 :اآلية ه ف  ي ح   227 ﴿ و 

  (22) الحجسكرة 

ا َأْرَضَعْت  ﴿     2 :أية ٌَُل ُكلُّ ُهرِضَعٍة َعه   609 ﴾َْٓكـَ َتَرْكَىٍا َتذ

ـ  ْلَيقْ ﴿       15 :أية  228 ﴾َطعْ ُث

ـ  ْلَيْقُضكا ﴿      29 :أية  228 ﴾ُث

ًكا﴾      34 :اآلية ع م ى ا ه ىس  ل ك لّ  أ ه ٍة ج   352, 223 ﴿ و 

  (24) الىورسكرة 

ًِ ﴿       52 :أية , 248, 247, 225, 38 ﴾َكَيت ْق

252 

  (25) الفرقافسكرة 

ًٛ ﴿       :أية ِئَكُة َتْىِزي َٛ َؿ اْلَه  77 ﴾َكُىزِّ

اًىا ﴿      69 :أية ٍَ  226 ﴾ُه

  (26) الشعراءسكرة 
ً ﴾      36 :اآلية ج   111 ﴿ أ ر 

  (27) الىهلسكرة 

ًْ  ﴿      28 :أية  226 ﴾َفَأْلِق

  (28) القصصسكرة 
ٌَُك َْٓكـَ اْلِقَياَهةِ  ﴿      61 :أية ـ    228 ﴾ُث

(30سكرة الرـك )   

كـُ  ُغِمَبتِ ﴿       2 :أية  222, 212, 221 ﴾الرُّ

َْهُر ِهْف َقْبُل ﴾       4 :أية ْٖ  122 ,47 ﴿ ّلل ِ ا

(31) لقهافسكرة    

ً  ﴿       12 :اآلية س  ر  ل ى ف  ك  ى ه ا ي ش  ر  ف إ  ك  ه ف  ي ش    ح ﴾و 
 227 ﴾َكاْغُضْض ِهْف َصْكِتؾَ  ﴿      19 :أية

  (33) األحزابسكرة 

 282, 212, 227 ﴾ِبَغِْٓر َها اْكَتَسُبكا ﴿      58 :أية
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  (34) سبأسكرة 

ؽ﴾      9 :اآلية ل  ه ه ز  ـ  ك   ٌ ه ز ق ى ا  342, 226, 222 ﴿ و 

  (36) يسسكرة 

ارَ  ﴿      40 :أية ٍَ  221 ﴾َكَٚ ال مُْٓل َساِبُق الى 

 365, 227, 224 ﴾ِفْ اْلُفْمِؾ اْلَهْشُحكف  ﴿      41 :أية

﴾      80 :يةاآل ر  ض  ر  األ  خ  ج   526  ﴿ الش 

  (37) الصافاتسكرة 

ـْ َٚ َتَىاَصُركفَ  ﴿      25 :أية  222 ﴾َها َلُك

  (41) فصمتسكرة 

ـٍ ل م ع بيد﴾      46 :اآلية ب ؾ  ب ظ اّل ه ا ر   524 ﴿ و 

  (43) الزخرؼسكرة 

ا ي ا ه ال ؾ ﴾     77 :اآلية و  ى اد   498، 115 ﴿ و 

  (50) ؽسكرة 

ـ ﴾     24 :اآلية ى   ٍ  416 ﴿ أ ل ق ي ا ف ي ج 

  (51) الذارياتسكرة 

﴾      7 :اآلية ب ؾ  ه اء  ذ ات  ال ح   228, 228 ﴿ و الس 

  (54) القهرسكرة 

 526  ﴾َجَراٌد ُهْىَتِشرٌ  ﴿      7 :أية

ع ٍر﴾      20 :اآلية ق  ٍل ه ى  از  ى خ  ج   526 ﴿ أ ع 

  (55) رحهفالسكرة 

ًِ ِإْىٌس َكَٚ َجَأف  ﴿       39 :أية  228 ﴾َفَْٓكَهِئٍذ َٚ ُيْسَأُؿ َعْف َذْىِب

  (56) الواقعةسكرة 

ا َكاِذَبةٌ ﴿       2 :أية ٍَ , 336, 228, 226, 75  ﴾َلْيَس ِلَكْقَعِت

342 

  (58) الهجادلةسكرة 

ي   ﴿      19 :اآلية ـ  الش   ٍ م ي  ذ  ع  و  ت ح   328, 226  ﴾ط اف  اس 

  (60) الههتحىةسكرة 

 62  ﴾َكْلَيْسَأُلكا َها َأْىَفُقكا﴿       10 :أية

  (66) التحريـسكرة 

 117, 225  ﴾َكَكاَىْت ِهَف اْلَقاِىِتٓفَ ﴿       12 :أية

  (68) القمـسكرة 

﴾      6 :اآلية ت وف  ـ  ال ه ف   341, 225, 223, 73   ﴿ ب أ يّ ك 
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وا﴾      22 :ةاآلي د   226 ﴿ أ ف  اغ 

  (72) الجفسكرة 

ًبا﴾      1 :اآلية ع ى ا ق ر آًىا ع ج  ه   1  ﴿ إ ى ا س 
  (74) الهدثرسكرة 

 224 ﴾َكَرب َؾ َفَكبِّْر ﴿       3 :أية

 227  ﴾َكَٚ َتْهُىْف َتْسَتْكِثرُ  ﴿      6 :أية

َٓىةٌ ُكلُّ َىْفٍس ِبَها َكسَ  ﴿      38 :أية  282, 228, 227 ﴾َبْت َرٌِ

  (78) الىبأسكرة 

 436, 107 ﴾َكَكذ ُبكا ِبآَياِتَىا ِكذ اباً ﴿       28 :أية
  (88) الغاشيةسكرة 

ي ة﴾      14 :اآلية ا ال غ   ٍ ه ع   ف ي  342, 226 ﴿ ال  ت س 

  (99) الزلزلةسكرة 

 282 ﴾ر ٍة َخًْٓرا ََٓريُ َفَهْف َيْعَهْل ِهْثَقاَؿ ذَ  ﴿      8، 7:أية

 391  ﴾َكَهْف َيْعَهْل ِهْثَقاَؿ َذر ٍة َشرًّا ََٓريُ ﴿       8، 7 :أية

  (100) العادياتسكرة 
﴾      6 :اآلية ً  ل ك ى ود  بّ  اف  ل ر  ى س   116 ﴿ إ ف  اإل  

  (112) اإلخالصسكرة 
ه د ﴾      2 :اآلية د  للا  الص   222, 56 ﴿ أ ح 
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 واآلثار الىبوية الشريفة فٍرس األحاديث -2
 انصفذح طرؼ الحديث

 362, 212 أصيحابي

ل ةٍ  ال  ت ه ع  عمى ض   258 أ ه ت ي ال  ت ج 

 1 أىا أفصح العرب بيد أّىي هف قريش
 127 أ ف  ت ع ب د  للا كأىؾ تراي

ر  الب ي وت   ف   314, 215 إ ف  أ ص 

ًها ك   22 إف  ه ف  الّشعر  ح 

 1 فيً ىبأ ها قبمكـ ذ يال  
 اآلثار

 362, 312, 242 أىا جذيمٍا الهحكؾ

ًرا ق د  ط م ع  الي ه ف    262 أ ف  ب ش 

 214 صمى للا تعالى عميً وسمـ -جاء أعرابي  إلى رسوؿ للا 

 514 خمقت الهرأة هف ضمع عوجاء

ـ   خ ص  ور  و  ز  ؿ  و  ل  ع د  ج   343, 238 ر 

 42 صح الهوتاف

 144 هعقبات ال يخبث فاعمٍفعميٍف 

ب ر  الي ق يف   ى ة  الخ  ي   ٍ د  ج  ى   438 ع 

ا  115 فالف أبو عذٌر

 113 فالف كٍف

س  طير الجىة ر   215 فيسهعوف ج 

 358, 312, 328, 238 كىيف همي عمها

 ح ال يشكر للا هف ال يشكر الىاس
 22 لو ع ورض كتاب  سبعيف هّرةً 

 333, 237 لوال الخميفى ألذىت

  ً ر ب ا ع ى ق  سي  ا ض  ر   416 يا ح 

 362, 273, 265, 212 يا حهيراء ال تفعمي ٌذا
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 فٍرس األشعار -3

 الصفحة القائل البحر القافية الهطمع

 135, 99, 86 ٌػ(90العجاج)ت الرجز ُأَخْر  ِهف آؿِ 

 382 أرطأة بف سٍية الرجز هف َخَزرْ  إذا َتَخاَزْرتُ 

 139 ٌػ(131أبك الىجـ الراحز)ت رجزال ِاْىَعَصْر  لك ُعْصرَ 

, 146, 144 ِخَطاـ اْلُهَجاِشِعْ الرجز َُٓؤْثَفْٓفْ  َكَصاِلَياتٍ 
418 

, 139, 80 عبد هىاؼ بف عبد الجربْ البسيط الِجِمَدا َضْرَباً 
252 

ْهُس  , 145, 132 ٌػ(110جرير)ت البسيط كالقهَرا َفالش 
363 

 ًُ ا َأَتْت ٍَ , 133, 79 ٌػ(211تاٌية)تأبك الع الهتقارب أذياَل
223 

َٛ  ُفَكْيَق ُجَبٓلٍ  , 136, 83, 81 أكيس بف حجر الطكيل َكَتْعَه
470 

َها َفَمْسَىا  585 ؽ.ٌػ( 10الحصٓف بف الحهاـ)ىحك الطكيل الد 

شٌٓخ أك 
 شًٓخا

َها  الرجز هعه 
 لمعجاج أك ٖبْ حىاء الفقعسْ

134 ,417 

 566 ؽ.ٌػ( 22اٖسكد بف يعفر)ىحك الطكيل ُخْرُطكَها كَأف  ِريَقَتٍا

 311, 138 ؽ.ٌػ( 18الىابغة الذبياىْ)ىحك البسيط ِزَيَها باَتْت 

اَىا اْلَحْهدُ   451, 142, 137 ٌػ(5أهية بف أبْ الصمت)ت البسيط َكَهس 

 َْ ٓر بف أبْ سمهِ)ت الطكيل َجاِئَيا َبَدا ِل  131 ؽ.ٌػ(13ٌز

ُجًُ  ٌْ ًْ  فإف أ  312, 140 ٌػ(90تاٖخطل) البسيط كَغاِرُب

 566 ٌػ(37ابف هقبل)ت بعد الطكيل ٚك َىْقدُ  َكَكْٓف لىا

 190 ىاسخ هخطكطة الهدٓىة الهىكرة الهتقارب ُيْعَذرُ  ٚ َتْجَعَمى ْ
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ٍِْ  190 ىاسخ هخطكطة الهدٓىة الهىكرة الهتقارب الَهْحَشرُ  ِإَل

 كَغَرْرَتِىْ
 َتاِهرُ 

هجزكء 
 الكاهل

 ٌػ(45الحطٓئة)ت
618 

ٌَْرَهَة)ت البسيط َفَأْىُظكرُ  ْف َحُْٓثَهاهِ  يـ بف  , 133, 82, 72 ٌػ(175إبرٌا
152 ,354 

ِقعُ  كها الّىاُس  َٛ  591, 132 ٌػ(41لبٓد بف ربيعة)ت الطكيل َب

 َسَفْرَجلٌ 
 ٌُْىَدِلعٍ 

هجزكء 
 الهتقارب

 ٌػ(819ابف جهاعة عز الدٓف)ت
147 ,328 

 109، 66 الزبعرػ  هطركد الخزاعْ،أك ابف الكاهل عجاؼُ  عهُرك

, 143, 134 بٛ ىسبة الطكيل الَقْتلُ  َثَٛثةُ 
441 

 142 ٌػ(41لبٓد بف ربيعة)ت الطكيل اٖىاِهلُ  َكٌكل  

ْمتُ  ََٖهلُ  أه  , 140, 82, 80 ٌػ(90الراعْ)ت البسيط ا
443 

, 143, 115 بٛ ىسبة الرجز الَعْقرابِ  أُعكذُ 
357 

 358, 143, 115 بٛ ىسبة الرجز اٖذىاِب  الشائٛتُ 

 451, 137 بٛ ىسبة الطكيل الُهَجر بِ  َكَقْد ُدْقُتهكىا

 573 عبد هللا بف قيس الخفٓف الَخَمْىجِ  َلَبفُ 

 138, 132 ٌػ(54حساف بف ثابت)ت الكافر َرَهادِ  َعَمِ َها

َفدِ  َٚ َتْقِذَفّىْ  418 ؽ.ٌػ( 18الىابغة الذبياىْ)ىحك البسيط بالرِّ

ْف َتْأَثفَ  َفدِ  ؾَ َكاِ   418 ؽ.ٌػ( 18الىابغة الذبياىْ)ىحك البسيط ِبالر 

 312, 147, 83, 79 ٌػ(582أىشدي ابف برؼ)ت الٍزج أبك ٌىدٍ  فها َكاؿَ 

 418, 144 بٛ ىسبة الطكيل ِقْدِرؼ  كذاَؾ َصىِيعٌ 



667 
 

 332, 141 ٌػ(90العجاج)ت الرجز َعْيَسُجكرِ  ِبَسْبَحلِ 

 65 بٛ ىسبة الرجز العصٓرِ  ِهْف َلُدفِ 

 65 بٛ ىسبة الرجز ظٍٓرؼ  تىتٍض

 618, 617, 34 ٌػ(819ابف جهاعة عز الدٓف)ت البسيط الكاسْ َتْرَضِ

ـْ ِهفْ   618, 35 ٌػ(819ابف جهاعة عز الدٓف)ت الطكيل الكاسْ َفَك

 34 ٌػ(819ابف جهاعة عز الدٓف)ت البسيط الكاسْ دع الهكاـر

 34 ٌػ(45الحطٓئة)ت البسيط الكاسْ دع الهكاـر

  ْ  الكافر الّشَكاظِ  َيَهاِى
ٌػ(، أك أهية بف 2أهية بف خمف)ت

 575 أبْ الصمت

ًُ َأْيَطٛ  316, 147, 61 ؽ. ٌػ( 80اهرؤ القيس)ت الطكيل تتُفلِ  َل

ـِ  َٓجْءُ   552 بٛ ىسبة الطكيل َكالت َكرُّ

 311, 147, 83, 79 ٌػ(582أىشدي ابف برؼ)ت الٍزج بالقمٓلِ  َتَكي لَ 

 454, 137, 132 ٌػ(110الفرزدؽ)ت الطكيل كٛـِ  َحْمَفةٍ َعَمِ 

 585 ؽ.ٌػ( 35الهثقب العبدؼ)ىحك الكافر الَيِقٓفِ  َفَمْك َأى ا
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 فٍرس األعالـ -4
 222 أباف بف عثهاف بف عفاف األهوي 

يـ بف أبي عبمة ال عقيم ّي   ٌ ر ا  341, 225, 223 إ ب 

 27 ٌػ( 836تإبراٌين بو حجاج)

 4 لكرهياىي إبراٌيـ ا

 23 األ ت اب ؾ  يمبغا

 436 أثاؿ بف لجيـ

ٌػ(= الهبارؾ بف دمحم 606ابف األثير)ت
 الشيباىّي الجزري, أبو السعادات, هجد الديف

215 ,312 ,314 ,333 

 282 أحهد أهيف

 28 ٌػ(870تأحهد بو إبراٌين بو ىصر للا)

 27 ٌػ(823تء هحهد)اءأحهد بو بٍ

 4 هكتوـ الحىفيأحهد بف عبد القادر بف 

ير  أ ب و  هد  بف  هحهد  ب ف  ال ه ى  أ ح 
 ٌػ(683ال ع ب اس)ت

24 

ٌػ( = سعيد بف 215األخفش األ وسط )ت
 هسعدة

44 ,56 ,63 ,74 ,114 ,116 ,117 ,176 ,
179 ,182 ,245 ,305 ,306 ,320 ,322 ,
430 ,438 ,452 ,487 ,520 ,533 ,556 ,

587 ,588 ,592 ,593 
 378 بف كٍالف بف سبأ بف حهيرأدد بف زيد 

 442 أزد بف الغوث بف كٍالف بف سبأ

ري)ت  234, 233 ٌػ(, صاحب تٍذيب المغة370األٌز

 42 أساهة حهاد

 111 ٌػ(385إسهاعيل بف عباد)ت

 16 األسىوي 

لي)ت ؤ  ود الد   225, 224, 214 ٌػ( ظالـ بف عهرو 69أ ب و األ س 

سيف ٌػ( = عمي بف الح543األصبٍاىي)ىحو
 الباقولي

224 

ه عي = عبد الهمؾ بف قريب)ت  237, 222, 242, 235 ٌػ( 216األ ص 

 244 ٌػ( = دمحم بف زياد231ابف األعرابي)ت

ٌػ( = يوسف بف 476األعمـ الشىتهري)ت
 سميهاف

417 

 312 ٌػ( = سميهاف بف هٍراف 148األعهش)ت
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 13 ٌػ(.179)تاإلهاـ هالؾ

ي س)ىحو ؤ  الق  ر  = اهرؤ القيس بف ؽ ٌػ( 80اه 
 حجر الكىدي

52 ,218 ,225 ,488 ,523 

 223 أهير حهص لولو

باري)ت  261, 244 ٌػ( = أبو البركات, كهاؿ الديف 577األ ى 

ٌػ( = أبو بكر دمحم بف 328ابف األىباري)ت
 القاسـ

63 ,233 ,234 ,272 

 482, 52, 51 ٌػ( = حسيف بف بدر681ابف إياز)ت

ت ياىي خ   228, 227 ٌػ(131)تأ ي وب الس 

 34 ٌػ(800تالبرٌاو التىَخي)

ٌػ( = عبد للا بف بري 582ابف بري)ت
 الهقدسي

322 

ـ)تأ   الب غ وي   213 ٌػ( عبد للا بف دمحم317ب و القاس 

 213 أبو بكر أحهد بف العباس

ر ب ف ع ي اش  222 أ ب و ب ك 

 26 (ػ805ٌت) رسالو بو البمقيىي عهر السراج

 28 (ٌػ868ت)يػالبمقيى سقالىيػالع عهر بو صالح

 282, 122, 33, 22, 22 ٌػ( = عبد للا بف عهر685البيضاوي)ت

 25 ػ(766ٌتالبي اىي هحهد إبراٌين)

ريا  596 ت أ ب ط  ش 
 

   162, 15 ٌػ( = يحيى بف عمي502التبريزي)ت

ع د)ت  599، 422 ،419 ,222, 112, 121, 125217 ٌػ( = هسعود بف عهر793التفتازاىي الس 
ٌػ( = حبيب بف أوس الطائي 231أبو تهاـ)ت

 الحهاسي

217 ,218 ,162 

 26 (ٌػ800ت)التىَخي البرٌاو

ت   ـ  الال   523 ت ي 

 418, 225, 224, 157, 273, 272, 241, 224 ٌػ( = أحهد بف يحيى291ث ع م ب)ت

 25 ٌػ(771تهحهد بو هحهد) جار للا

 الجاربردي
 

, 32, 22, 18, 13, 12, 11, 23, 22, 22, 8, 7, 5, 4, 3,  ب

33 ,34 ,36 ,37 ,38 ,42 ,42 ,41 ,42 ,44 ,45 ,47 ,52 ,

52 ,51 ,54 ,58 ,62 ,61 ,64 ,215 ,222 ,276 ,283 ,284 ,

285 ,125 ,121 ,122 ,126 ,122 ,125 ,126 ,152 ,168 ,

185 ,222 ,225 ,227 ,228 ,232 ,231 ,233 ,242,248 ,

256 ,261 ,262 ,265 ,272 ,274 ,287 ,321 ,324 ,325 ,

321 ,325 ,311 ,315 ,328 ,342 ,342 ,344 ,345 ,348 ,

354 ,355 ,372 ,382 ,422 ,423 ,422 ,412 ,412 ,412 ,
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413 ,422 ,422 ,427 ,428 ,432 ,437 ,443 ,452 ,455 ,

463 ,472 ,475 ,484 ,523 

 262 ٌػػ(129جديع الكرهاىي)ت

ػػف  ز   ه ة  ب  ذ ي  يرٍ ج   ٌ 442 

ػال ػػؾٍ  ػػف  ه  ه ة  ب  ذ ي   442 ج 

جاىي ر   522, 24 ٌػ(471عبد القاٌر)ت الج 

هي)ت ر   485, 461, 445, 266, 221 ٌػ( = صالح بف إسحاؽ 225الج 

ط في)ت  322, 251, 221, 218 ٌػ(110جرير بف عطية الخ 

 372, 372, 51, 43 ٌػ( = عيسى بف عبد العزيز607الجزولي)ت

 272 ٌػ( = إبراٌيـ بف عهر732)تالجعبري 

 226 ٌػ( يزيد بف القعقاع132أبو جعفر القارئ)ت

, 22, 14, 10, 9, 8, 6, 5, 4,  ب, جهاع ة   ابف   جهاع ة  
23 ,24 ,27 ,30 ,32 ,33 ,34 ,35 ,37 ,
39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,47 ,48 ,
49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,58 ,
61 ,62 ,75 ,76 ,77, 78 ,79 ,81 ,82 ,

83 ,85 ,88 ,89 ,94 ,96 ,99 ,101 ,
102 ,103 ,105 ,106 ,107 ,108 ,

109119 ,122 ,126 ,128 ,130 ,131 ,
133 ,135 ,136 ,137 ,140 ,150 ,151 ,
152 ,154 ,157 ,159 ,160 ,161 ,162 ,
163 ,165 ,166 ,167 ,169 ,170 ,171 ,
172 ,175 ,176 ,177 ,178 ,179 ,182 ,
183 ,185 ,186 ,187 ,188 ,191 ,193 ,
194 ,195 ,196 ,197 ,198 ,205 ,206 

, 168, 155, 136, 104, 45, 21, 20, 18 ٌػ( = عثهاف بف جىي392ابف جىي)
169 ,183 ,248 ,251 ,309 ,374 ,582 ,

618 ,619 
وب بف  ٌػ( =540الجواليقي)ت أبو هىصور هٌو

 أحهد

51 ,155 

 14 ٌػ(605تأبو الجود المخهي)
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ري) , 244, 226, 184, 153, 134, 72, 64, 53 ٌػ( = إسهاعيل بف حهاد393الجٌو
263 ,272 ,305 ,306 ,311 ,320 ,329 ,
355 ,363 ,376 ,378 ,381 ,393 ,398 ,
403 ,412 ,432 ,434 ,441 ,447 ,449 ,
461 ,489 ,494 ,511 ,525 ,530 ,550 ,
551 ,552 ,573 ,580 ,600 ,603 ,606 ,

612 ,613 ,620 ,625 
, 19, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 6, 5, 4,  ب ٌػ( = عثهاف بف عهر646ابف الحاجب)ت

21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,28 ,29 ,30 ,
31 ,45 ,47 ,48 ,53 ,54 ,56 ,60 ,62 ,
69 ,71 ,73 ,75 ,186 ,187 ,191 ,196 ,

230 ,231 ,236 ,240 ,261 ,267 ,269 ,
275 ,285 ,291 ,299 ,300 ,316 ,323 ,
335 ,340 ,342 ,344 ,347 ,361 ,364 ,
365 ,366 ,372 ,373 ,376 ,378 ,380 ,
381 ,383 ,384 ,388 ,389 ,391 ,394 ,
402 ,406 ,411 ,412 ,416 ,417 ,426 ,
427 ,429 ,430 ,438 ,439 ,440 ,442 ,
456 ,457 ,458 ,462 ,463 ,483 ,485 ,
488 ,491 ,496 ,501 ,515 ,517 ,520 ,
521 ,526 ,535 ,542 ,545 ,550 ,554 ,
555 ,557 ,562 ,563 ,567 ,568 ,571 ,
579 ,581 ,582 ,589 ,595 ,596 ,612 ,

614 ,620 ,623 ,624 ,625 
اب وري)ت  213 ٌػ( دمحم بف عبد للا405الحاك ـ الى ي س 

 362, 242 ٌػ(20)ت -رضي للا عىً -الحباب بف الهىذر

ب يب)ت  488 ف حبيبٌػ( دمحم ب245ابف ح 

ٍر)ت ج   56, 43, 27, 26, 24 ٌػ(851ابف  ح 

 227 أبو الحسف اآلهدي

ٌػ( = الحسف بف يسار 110الحسف البصري)ت
 البصري 

228 ,224 ,228 ,247 ,287 

 227, 221 حساف بف ثابت

 58, 3 حسف العثهاف

 213 الحسيف بف عمي الجعفي
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 4 حسيف الكهاالتي
 526 أوس ٌػ( = جروؿ بف45الحطيئة) ىحو

 222 الحكـ

 26 ػ(807ٌ)تالحالَي عبد للا بو عهر 

ٌػ( = القاسـ بف أحهد 661األىدلسي)ت
 المورقي
 

42 ,65 ,82 ,238 ,325 ,326 ,332 ,331 ,343 ,344 ,357 ,

362 ,361 ,363 ,368 ,374 ,376 ,378 ,382 ,422 ,423 ,

425 ,413 ,422 ,433 ,436 ,437 ,452 ,464 ,467 ,472 

, 287, 281, 282, 252, 272, 228, 228, 227, 62, 42 ٌػ( = السهيف أحهد بف يوسف756تالحمبي)

342 ,525 

حهاد بف ٌبة للا بف حهاد بف فضيل 
 ٌػ( 598تالحراىي)

14 

 214 حهراف بف أعيف

 352 ٌػ( حهزة الزيات القارئ 156حهزة بف حبيب)ت

 223 حهزة الزيات القارئ 

 157, 241, 224, 12 ف بف ثابتٌػ( = الىعها150أبو حىيفة)ت

, 151, 135, 132, 248, 222, 212, 228, 227, 51, 42 ٌػ( = دمحم بف يوسف 745أبو حياف)ت

184 ,222 ,225 ,228 ,384 ,428 ,422 ,428 ,413 ,417 ,

422 ,431 ,432 ,468 ,472 ,472 ,478 ,486 ,487 ,522 ,

527 
ل ة   د   ٍ ي ة  ب ف  ب   564 ح 

 121, 104 ٌػ(609ابف  خروؼ)ت
ٌػ( = دمحم بف يحيى بف 646الخضراوي)ت

 ٌشاـ

137 

 15 الخضري 

 222 أبو الخطاب

 26 ٌػ(808)تابو خمدَو عبد الرحهو بو هحهد 

م ف القارئ)ت  213 ٌػ( خمف بف ٌشاـ229خ 

م يل)ت م يل بف أحهد170الخ  , 384, 376, 373, 181, 122, 271, 272, 266, 265, 242 ٌػ( = الخ 

424 ,462 ,482 ,484 ,527 ,528 

ٌػ( صدر األفاضل القاسـ بف 617الخوارزهي)ت
 الحسيف

224 ,362 ,363 ,454 

 156, 224 ٌػ( = عبد للا بف جعفر347ابف درستويً)ت

 334, 223, 255 ٌػ( = دمحم بف الحسف321ابف دريد)

ق يق الع يد دمحم بف عمي )ت  17 ٌػ(702ابف د 

يىي  ه اه  ر الد   15 ٌػ(827دمحم بف أبي بكر )تالب د 



673 
 

 273, 272, 222, 82 ٌػ( = سعيد بف الهبارؾ569ابف الدٌاف)ت

 15 الذٌبي

 155, 235, 222 ٌػ(145رؤبة بف العجاج)ت

ٌػ( الحسف بف رشيق 463ابف رشيق)ت
 القيرواىي

224 ,241 ,158 

ٌػ( = دمحم بف 686رضي الديف األستراباذي)ت
 الحسف

5 ,53 ,72 ,152 ,153, 351 ,355 ,383 ,
429 ,432 ,480 ,503 ,505 

 15 رضي الديف القسىطيىي

ٌػ(= السيد 715ركف الديف األستراباذي)ت
 بف دمحم بف شرؼ شاياالشريف حسف 

4 ,44 ,47 ,52 ,51 ,64 ,266 ,125 ,132 ,152 ,187 ,227 ,

254 ,257 ,265 ,267 ,278 ,324 ,357 ,372 ,376 ,386 ,

422 ,422 ,411 ,426 ,428 ,432 ,444 ,514 

 34 ٌػ(783)تالقرهي أحهد بو هحهد كف الر
ٍر)ت  23 ٌػ(45الزبرقاف بف  ب د 

 512, 222 ٌػ( = هحّهد بف الحسف أبو بكر379الزبيدي)ت

 486 ابف الزبير

ٌػ( = إبراٌيـ بف السري أبو 311الزجاج)ت
 إسحاؽ

228 ,262 ,182 ,382 ,462 

 117, 256, 226 إسحاؽٌػ( عبد الرحهف بف 337الزجاجي)ت

 4 زكريا بف دمحم األىصاري 

, 268, 255, 252, 218, 228, 226, 225, 227, 22, 16 ٌػ( = جار للا هحهود بف عهر538الزهخشري)

272 ,263 ,278 ,282 ,288 ,324 ,326 ,325 ,334 ,348 ,

374 ,375 ,384 

 225, 42 ٌػ( = هحهود بف أحهد655الزىجاىي)ت

ير بف أبي س    222, 218 ؽ ٌػ(13م هى)تٌز

 246, 242, 42 ٌػ(486الزوزىي)ت

 162, 222 زياد بف جهل بف سعيد بف عهيرة

 522, 521, 412, 228 ٌػ(215أبو زيد األىصاري)ت

 221 زيد بف عمي الهقرئ 

ب)  312 ٌػ(83زيد بف ٌو

دّ  الى ب يّ  ملسو هيلع هللا ىلص ( ج  د  ي   554 )ز 
 25 ٌ(773)تأحهد بو عميء بٍاسبكي ال

اب بف تقي ال سبكي تاج الديف عبد الٌو
 ٌػ( 771الديف)ت

18 

 36تاج الديو عبد الٌَاب بو  السبكي
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 ػ(782ٌتعمي)
)ت  24، 2 ٌػ(902الّسخاوي 

 34 ػ(805ٌ)تالسراج البمقيىي عهر بو رسالو 
ريّ 316ابف السراج)  433, 217, 23 ٌػ( = دمحم بف الس 

 36 ٌػ(773)تق السراج الٍىدي عهر بو إسحا
 334, 328, 237 ابف سعد, دمحم بف سعد

 436 ٌػ( = يعقوب بف إسحاؽ244ابف السكيت)ت

 14 السمفي

ه اؿ العدوي الهقرئ   221 أبو الس 

 ٌػ( = عهرو بف عثهاف180سيبويً)ت
 

14 ,18 ,20 ,27 ,44 ,63 ,64 ,65 ,66 ,
67 ,69 ,71 ,73 ,87 ,90 ,91 ,93 ,
100 ,101 ,102 ,103, 117 ,119 ,131 ,
137 ,138 ,139 ,171 ,175 ,176 ,177 ,
178 ,179 ,180 ,181 ,182 ,185 ,187 ,
195 ,197 ,229 ,231 ,287 ,288 ,289 ,
290 ,291 ,292 ,307 ,311 ,322 ,327 ,
357 ,358 ,367 ,371 ,385 ,386 ,390 ,
429 ,430 ,438 ,440 ,442 ,443 ,444 ,
446 ,454 ,463 ,480 ,484 ,490 ,499 ,
505 ,511 ,517 ,520 ,533 ,544 ,546 ,
547 ,552 ,554 ,555 ,556 ,557 ,559 ,
564 ,566 ,567 ,570 ,571 ,572 ,575 ,
587 ,588 ,589 ,590 ,591 ,592 ,593 ,
594 ,595 ,596 ,598 ,599 ,603 ,605 ,

609 ,613 
 15 ابف سيد الىاس

 332 ٌػ(= عمي بف إسهاعيل458ابف سيدي)ت

ٌػ( = الحسف بف عبد للا بف 368السيرافي)ت
 الهرزباف 
 أبو سعيد

64 ,178 ,225 ,322 ,326 ,333 ,382 ,422 ,424 ,412 ,

432 ,448 ,455 ,513 

, 262, 258, 245, 212, 211, 212, 227, 32, 24, 22, 3, 1 ٌػ(, 911السيوطي)ت

277 
 472, 421, 418 شارح الهغىي

 212, 211 ٌػ(790الشاطبّي)ت
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ٌػ( دمحم بف إدريس الٍاشهي 204تالشافعي)
 القرشي الهطمبي, أبو عبد للا

22 ,426 

 15 ابف أبي شاهة الشيخ الصالح

 223 ٌػ(406الّشريف  الّرضّي)ت

 372, 266, 76, 66, 51 ٌػ( = أبو عهرو عهر بف دمحم645الشموبيف)ت

الشهس األقصرائي, هحهَد بو 
 ػ( 825ٌتهحهد)

27 

 25 ٌػ(776تالشهس بو الصائغ الحىفي)

 27 ٌػ(850تهحهد بو عمي)القاياتي, الشهس 

 328 ٌػ( أحهد بف دمحم872الشهىي)ت

اىي دمحم بف عمي )ت ك  و   24 ٌػ(1250الش 

 426, 158, 241, 224 ٌػ( = أبو عهرو206الشيباىي)ت

 13 الصالح إسهاعيل

 36 ٌػ(868تي)ػسقالىي البمقيىػصالح بو عهر الع
ه ي ر ي ّ   344 الص 

ع اىّي)تا ى   211 ٌػ( عبد الرزاؽ بف ٌهاـ211لص 

ائع)ت  212 ٌػ( عمي بف دمحم680ابف الض 

 25 ٌػ(780عبد اللا بو سعد) القرهيء الضيا

 314, 215 ٌػ( = سميهاف بف أحهد360الطبراىي)ت

ٌػ( = سميهاف بف 528ابف الطراوة)ت
 دمحمالهالقي

33 ,435 ,445 

 311, 328, 264 ٌػ( = الحسف بف دمحم743الطيبي)ت

 27 ٌػ(819تظٍيرة بو حسيو)

 362, 214, 212 ٌػ(58)-رضي للا عىٍا -عائشة بىت أبي بكر

 222 عاصـ بف أبي الىجود

 62 ٌػػ( عبد للا بف عاهر118ابف عاه ر)ت

 211 ٌػ(68ابف عباس )ت

عبد الدار, عبد الدار بف قصّي بف كالب بف 
 هرة 

600 ,604 

ه ف بف أ   ح  هد بف عبد ال غفارعبد الر   18 ح 

 27 ٌػ(865تعبد للا بو عبد الرحهو)

ه سٍ  د  ش  ب   523 ع 

ي ة)ت  ٌ  112, 222 ٌػ( = إسهاعيل بف القاسـ211أب و الع ت ا
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ٌػ( ابف سميهاف بف 230عثهاف البتي)ت
 جرهوز

523 

 362, 222 ٌػ(35)ت -رضي للا عىً -عثهاف بف عفاف

 156, 155, 235, 222 ٌػ( = عبد للا بف رؤبة90العجاج)ت

 13 عز الديف بف عبد السالـ

 13 عز الديف هوسؾ الصالحي

, 246, 244, 242, 232, 225, 82, 76, 75, 66, 33, 26, 24 ٌػ( = عمي بف هؤهف669ابف عصفور)ت

262 ,266 ,272 ,213 ,216 ,222 ,262 ,271 ,322 

 33 ٌػ(372عضد الدولة البويٍي)ت

يف اإليجي  18 عضد الد 

 336, 228 ٌػ(114عطاء بف أبي رباح)ت

 228 ٌػ( = عبد الحق بف غالب542ابف عطية)ت

ٌػ( = عبد للا بف عبد 769ابف عقيل)ت
 الرحهف بٍاء الديف

15 ,272 ,134 ,344 

ٌػ( = أبو البقاء عبد للا بف 616العكبري)ت
 الحسيف 

374 ,422 ,474 

 25 ٌػ(790تالسيراهي)ء العال

 26 ٌػ(796تالَاحد) عمي بو عبدء العال

 223 عمي أبو الهكاـر

 262 ٌػ(41)ت -رضي للا عىً -عمي بف أبي طالب

 24 عمي بو أحهد بو هحهد العرضي 

 14 عمي بف الهفضل

, 116, 104, 63, 49, 45, 44, 27, 18, 15 ٌػ( = الحسف بف أحـ377أبو عمي الفارسي)ت
123 ,155 ,158 ,159 ,160 ,183 ,288 ,
289 ,309, 326 ,359 ,474 ,607 ,613 ,

618 
 221 عهارة بف عقيل

 334, 332, 328, 255 ٌػ( = عمي بف دمحم560العهراىي الخوارزهي)ت

 358, 333, 312, 238 ٌػ(23)ت -رضي للا عىً -عهر بف الخطاب

 252 ٌػ(101عهر بف عبد العزيز)ت

 228, 226, 222, 222 عبيد بف عهرو

 222 ػ(154ٌأبو عهرو بف العالء)ت

 111 ٌػ( = دمحم بف الحسيف360ابف العهيد)ت
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 242, 222 ؽ ٌػ( 22عىترة بف شداد العبسي)ىحو 

 161 العىدجاىي, الحسف بف أحهد األسود الغىداىي

 524 عياض

ى ب ف  ع ه ر   يس   422, 65 ع 

 311, 328, 323, 22, 3 ٌػ( = هحهود بف أحهد855العيىي)ت

 427 عييىة بف حصيف

 4 ميالغرابي
 14 ٌػ(599 -ٌػ 522الغزىوي أبو الفضل)

 228, 228 غزواف =أبو هالؾ الغفاري 

 14 ٌػ(600 - 522فاطهة بىت سعد الخير)

, 266, 265, 262, 225, 223, 223, 62, 58, 54, 53, 38 ٌػ( = يحيى بف زياد207الفراء)ت

268 ,272 ,272 ,273 ,274 ,156 ,161 ,176 ,181 ,182 ,

184 ,185 ,211 ,322 ,322 ,327 ,331 ,341 ,352 ,418 ,

525 
ي خ ىور الّديف  ه د بف أبي ال فرج الش  فرج بف ه ح 

 األردبيمي 

18 

ٌػ(= ٌه اـ بف غالب بف 110الفرزدؽ)ت
 صعصعة

218 ,221 ,226 ,343 

)ت  465, 244, 43, 42 ٌػ(817الفيروزآباديّ 

 132 ٌػ(756القاضي العضد األيجي)ت

 228 ( عيسى بف هيىاءٌػ220قال وف)ت

 341 ٌػ(118قتادة بف دعاهة)ت

 5، 4 قرة سىاف
 25 (ٌػ783ت) هحهد بو القرهي أحهد كفالر

 443 قصّي بف كالب بف هرة

ٌػ( = عمي بف جعفر 515ابف القطاع)ت
 األىدلسي

318 

 246, 112, 128, 224, 42 ٌػ(766القطب الرازي التحتاىي)ت

يرازي هحهود بف  18 ٌػ(710هسعود)ت الق ط ب الشّ 

 266, 226 ٌػ( دمحم بف الهستىير206ق ط ر ب)ت

 33 ٌػ(765ت)الَقَالىسي هحهد بو هحهد
ٌػ( = هكي بف حهوش= بف 437القيسي)ت

 أبي طالب

272 

, 181, 134, 274, 262, 262, 213, 228, 223, 62, 58, 34 ٌػ( = عمي بف حهزة189الكسائي)ت

182 ,183 ,253 ,352 
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 215 ػالػػؾكعب بػػف ه

 4 الكهاالىي الروهي
 27 ٌػ(861شي)تالديو بو الٍهان السيراكهاؿ 

 15، 23 ٌػ(651كهاؿ الديف الزهمكاىي)ت
 362, 231, 222, 221, 218 ٌػ(41لبيد بف ربيعة العاهري)ت

 241, 224 ٌػ(207المحياىي)كاف حييا قبل 

 234, 12, 27, 23 ٌػ(= بكر بف دمحم249الهازىي)ت

 382 ٌػ( = أحهد بف عبد الىور702قي)تالهال

 428 ٌػ(12هالؾ بف ىويرة)ت

 ٌػ( = دمحم بف عبد للا, 672ابف هالؾ)ت
 

13 ,15 ,17 ,33 ,38 ,42 ,43 ,44 ,45 ,52 ,53 ,61 ,62 ,

64 ,66 ,76 ,82 ,82 ,81 ,82 ,83 ,222 ,221 ,222 ,212 ,

226 ,242 ,251 ,252 ,253 ,254 ,262 ,264 ,266 ,268 ,

272 ,271 ,272 ,273 ,276 ,277 ,117 ,151 ,223 ,227 ,

211 ,215 ,263 ,275 ,286 ,287 ,325 ,326 ,322 ,325 ,

318 ,322 ,325 ,352 ,357 ,368 ,382 ,411 ,413 ,415 ,

421 ,432 ,432 ,443 ,444 ,451 ,456 ,458 ,462 ,462 ,

468 ,472 ,472 ,487 ,524 ,522 ,523 ,528 

, 445, 444, 436, 433, 422, 417, 425, 224, 221, 23 أبو العباس, دمحم بف يزيدٌػ( = 285الهبرد)ت

446 ,457 ,458 ,525 
 457 عمي بف دمحم( = ٌػ345ت)هبرهاف

.أحهد بف الحسيف)ت   354اله ت ى بّ ي أ ب و الط يّ ب 
 ٌػ(

17 ,52 ,223 ,227 

 341, 225, 223, 222 ٌػ(104هجاٌد بف جبر)ت

ه ع ( ج    554 دّ  الى ب يّ  ملسو هيلع هللا ىلص)ه ج 
 528 الهحمي, صاحب شرح جهع الجواهع

دمحم بف أحهد بف حاهد األرتاحي أبو عبد 
 ٌػ(601للا)ت

14 

 27 ػ(867ٌتالهقريزي)العالء هحهد بو 

 22 ٌػ(918دمحم بف القاسـ الغزي الغرابيمي)ت

 36 (ٌػ765ت)هحهد بو هحهد
 28 ػ(891ٌؿ)تهحهد بو هحهد الكها

 22 هحهد  بف  الوزير  عمي  الّساوي  

 283, 4 دمحم عبد السالـ شاٌيف

 282 دمحم هحيي الديف عبد الحهيد

 287, 228 ٌػػ( دمحم بف عبد الرحهف123ابف هحيصف)ت
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ٌػ( =ابف أـ قاسـ = الحسف بف 749الهرادي)ت
 قاسـ

66 ,82 ,81 ,242 ,262 ,266 ,272 ,147 ,152 ,162 ,185 ,

225 ,226 ,346 ,357 ,371 ,422 ,454 ,457 ,484 ,487 ,

523 
 222 الهرار أخو الحكـ

 22 اله ز ى ي  

 470, 469, 425, 149, 126 ٌػ(32)ت-رضي للا عىً –ابف هسعود 
هسمـ بف الحجاج القشيري الىيسابوري أبو 

 الحسيف

215 

 226 ٌػ( = ىاصر بف عبد السيد610الهطرزي)ت

 123 ه عاذ  الٍراء  

 514, 418 ٌػ( = يحيى بف عبد الهعطي628ابف هعطي)

 467, 442, 341 ٌػ(209هعهر بف الهثىى أبو عبيدة)ت

يزي أحهد بف عمي )ت ر   24 ٌػ(845اله ق 

 590, 493, 447, 183, 74 ٌػ( = إبراٌيـ بف دمحم581ابف همكوف)ت
 442 هميح سعد

 15 ٌػ(656الهىذري)ت

إسهاعيل أبو هىصور األبياري, عمي بف 
 ٌػ(616تالصىٍاجي)

14 

 241 ٌػ(711ابف هىظور)ت

ابف الهىير, أحهد بف دمحم, أبو 
 ٌػ(683العباس)ت

15 

 287, 228 ٌػ( = أحهد بف عهار440الهٍدوي)ت

ٌػ( = دمحم بف عبد للا الهىصور 169الهٍدي)ت
 العباسي 

222 ,112 

وّ ب ابف الىاظـ ر د  اله ص   422 اله و 

, 322, 274, 244, 242, 148, 145, 261, 242 ,81, 65 الهوصمي

324 ,327 ,363 ,373 ,374 ,412 ,413 ,428 ,432 ,455 ,

483 ,522 ,513 
راف)ت ىحو  ه   486 ٌػ( 100هيهوف بف ع 

 227 الىابغة الذبياىي " الذبياىي

 25 ػ(781ٌتىاصر الديو الحرازي)

 235, 25 ٌػ( = دمحم بف يوسف778ىاظر الجيش)ت

ـ)تابف الى    486, 467, 422, 272, 58, 52, 42 ٌػ( = هحّهد بف دمحم686اظ 

 226, 222, 62 ٌػػ( ىافع بف عبد الرحهف169ىاف ع القار ئ)ت

 456, 453, 445, 443, 442, 437, 432 ٌػ( = طاٌر بف أحهد القزويىي580الىجار)ت
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 142, 228 ٌػػ( الفضل بف قداهة130أبو الىجـ العجمي)ت

 222 أبو الىدأ

 258 ٌػ(131ىصر بف سيار)ت

 522 الىضر جد رسوؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص

ٌػ( = الحسف بف دمحم ىظاـ الديف 850الىظاـ)ت
 الىيسابوري, 

5 ,53 ,69 ,291 ,351 ,373 ,378 ,403 ,
415 ,431 ,432 ,435 ,436 ,439 ,443 ,

497 ,524 ,543 ,580 ,582 
 4, 3 ىقري كار

 328 ٌػ(199ابف ىهير)ت

 4 الىيساري 

 14 ٌػ(598 – 506ٌبة للا البوصيري أبو القاسـ)

 243, 241, 235, 232, 222, 224, 61 ٌػ( = إبراٌيـ بف ٌرهة158ابف ٌرهة)ت

 247, 224 ٌػ(117ابف ٌرهز األعرج)ت

, 382, 322, 184, 152, 272, 266, 64, 32, 32, 24, 4 ٌػ( = عبد للا بف يوسف761ابف ٌشاـ)ت

421 ,432 ,432 ,453 ,467 ,468 ,482 ,483 ,484 ,513 

 221 أبو ٌىدٍ 

 282 ٌػ( = عمي بف أحهد468الواحدي)ت

 14 ٌػ(626ياقوت الحهوي)ت

 28 ػ(880ٌتبو هحهد األقصرائي)يحيى 

, 351, 316, 291, 160, 158, 116, 5 ٌػ( = الخضر اليزدي720اليزدي)ىحو
381 ,402 ,483 ,524 ,528 ,575 

 26 ٌػ(810تدرَهي)يَسف الى  

 485, 484, 462, 462, 453, 443 ٌػ(182يوىس بف حبيب)ت
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 ٍرس أسهاء الكتب ف -4
, الجىدي, أحهد بف هحهود تاج -شرح الهفصل -اإلقميد 

 ٌػ(700الديف)ت
528 ,573 ,608 

 231 ٌػ(672ألفية ابف هالؾ)ت

 257 ٌػ(852العسقالىي)ت, إىباء الغهر بأبىاء العهر, البف حجر

 325, 227 ٌػ(672جاز التعريف, ابف هالؾ)تإي

 226 ٌػ(610اإليضاح لهقاهات الحريري الهطرزي)ت

بف ال ,بغية الطالب في الرد عمى تصريف ابف الحاجب
 ٌػ(686الىاظـ)ت

122 ,256 ,315 ,344 ,368 ,462 ,523 ,

512 

 241 ٌػ(1205تاج العروس, هف جواٌر القاهوس, الزبيدي)ت

 344 ٌػ(487الصيهري)ت التبصرة والتذكرة,

 ٌػ(672الػػتسػػػٍػػػيػػل, ابف هالؾ)ت
 

264 ,266 ,271 ,273 ,277 ,133 ,134 ,

234 ,245 ,263 ,318 ,322 ,372 ,371 ,

427 ,421 ,462 ,468 ,472 ,472 ,482 ,

522 ,522 
 262, 248 ٌػ(819التعريف, ابف جهاعة)ت

 321 –الوجيز, والوسيط, والبسيط  –تفسير الواحدي 

 334, 255 ٌػ(321جهٍرة المغة, ابف دريد)ت

 311 ٌػ(793حاشية عمى الكشاؼ, التفتازاىي)ت

 122 حواٍش عمى الكشاؼ, لمجاربردي

 132 حواشي العضد

 111 حاشية الطوسي عمي -هخطوط –حواشي الهطالع 

 263 ٌػ(392الخصائص,ابف جّىي)ت

 234, 233 ٌػ(328الزاٌر, ألبي بكر األىباري)ت

 578 ح األلفية, البدر ابف الىاظـشر 
 344 ٌػ( 769شرح الػػتسػػػٍػػػيػػل, ابف عقيل)

 357, 346 ٌػ(646شرح الشافية, ابف الحاجب)ت

ت رآباذي)ت  422, 324 ٌػ(686شرح الشافية الّرضّي, االس 

 528, 413, 357 ,254, 227 ,121, 118 شرح الشريف, ركف الديف اإلسترباذي

, 175, 173, 172, 120, 58 ٌػ(672ف هالؾ)تشرح الكافية, اب
188 ,252 ,259 ,260 ,262 ,

309 ,598 ,613 
ر ح  الم ب ا ب    376, 375, 61 ٌػػ(712الفالي السيرافي)الهتوفى بعد ,ش 

 224 ٌػ(543شرح المهع, األصبٍاىي الباقولي)ت
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 242 ٌػ(486شرح الهعمقات, الزوزىي)ت

 323, 162 شرح لمشافية ٌػ(.746شرح الهغىي, الجاربردي)ت

, لمشريف  116, 121 شرح  الهفتاح 

, 262, 252, 246, 244, 233, 265, 264, 244, 7 ٌػ(646شرح الهفصل, ابف الحاجب)ت

267 ,272 ,272 ,276 ,282 ,282 ,322 ,324 ,

322 ,324 ,343 ,375 ,427 ,422 ,426 ,431 ,

438 ,442 ,443 ,448 ,461 ,468 ,474 ,484 ,

487 
 7 ٌػ(746ح الٍادي, الجاربردي )تشر 

 225, 7 ٌػ(655شرح الٍادي, الزىجاىي)ت

 145, 143, 65 شرح الٍاروىية في التصريف, ىجـ الديف عهر بف الٍروي 

ري)ت  ٌػ(393الصحاح تاج المغة وصحاح العربية, الجٌو
 

65 ,241 ,144 ,212 ,215 ,224 ,233 ,

251 ,267 ,321 ,324 ,335 ,342 ,422 ,

425 ,413 ,417 ,456 ,467 ,522 
 334 ٌػ(230طبقات ابف سعد)

ب ة )ت  ٍ ي ش  ي ة , البف  ق اض  اف ع   286 ٌػػ(851طبقات  الش 

 242 العيف, لمخميل

 158, 241, 224 ٌػ(463الغرائب والشذوذ, ابف رشيق)ت

الغرة الهخفية في شرح الدّرة األلفية, البف هعطي, ابف 
 ٌػ(639الخّباز)ت

344 

 ٌػ(817هوس الهحيط, الفيروز أبادي)تالقا
 

212 ,224 ,241 ,242 ,275 ,112 ,111 ,

127 ,134 ,151 ,153 ,154 ,155 ,156 ,

158 ,162 ,162 ,164 ,166 ,172 ,185 ,

222 ,224 ,222 ,212 ,214 ,223 ,242 ,

245 ,252 ,251 ,256 ,272 ,275 ,282 ,

282 ,324 ,321 ,338 ,344 ,352 ,353 ,

378 ,421 ,422 ,421 ,422 ,425 ,414 ,

415 ,417,422 ,438 ,442 ,444 ,456 ,

464 ,465 ,467 ,472 ,472 ,487 ,522 ,

521 ,522 ,523 ,512 ,511 ,513 ,514 ,

515 
 482 ٌػ(646الكافية, ابف الحاجب)ت

 471 ٌػ(672الكافية, ابف هالؾ)ت

 464 الكتاب, سيبويً

 526, 384, 325, 264, 263 ٌػ(538)تالكشاؼ عف حقائق غواهض التىزيل,الّزهخشريّ 

ٌػ( = القاسـ بف 661الهحصل في شرح الهفصل, األىدلسي)ت
 أحهد المورقي

433 ,464 ,478 

الهحصل في شرح الهفصل, الخوارزهي صدر 
 ٌػ(617األفاضل)ت

224 ,328 ,332 

 213 الحاكـ ستدرؾه

 314, 215 ٌػ(360الهعجـ الكبير,الطبراىي)ت
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 362, 323, 127, 225 ٌػ(761كتب األعاريب, ابف ٌشاـ)تهغىي المبيب عف 

الهقاصد الىحوية في شرح شواٌد شروح األلفية يعرؼ 
بالشواٌد الكبرأ, وفرائد القالئد هختصر شرح شواٌد 

 ٌػ(855األلفية,العيىي)ت

326 ,311 ,456 

ر  -شرح الهفصل -الهقتبس في توضيح ها التبس  خ  , ل مف 
ر ي)ت د  ى  ف  س   ػ(698ٌاإل 

527 

 222, 222, 216 ٌػ(669الههتع الكبير في التصريف,ابف عصفور)

ابف األثير, الهبارؾ هجد  الىٍاية في غريب الحديث واألثر,
 ٌػ(606الديف أبو السعادات)ت

215 ,312 ,314 ,333 

 257 الٍاروىية في التصريف, ىجـ الديف عهر بف الٍروي 

 127 ىفائس القواعد

 158 ,224 ىوادر المحياىي
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 ٍرس األهاكف والبمداف ف -5
 13 أذربيجاف 

 13 أر اف

 15, 14, 13 سكىدرّية اإل

 13 أسىا

 262 ىدلس األ 

 523 بحريف ال

 441, 262, 258, 224 بصرة ال

 485, 587 بعمبؾ

 467, 428, 427, 426, 272 بغداد 

 122, 18 تبريز 

ج ى  422 جح 

 523 جزيرة ابف عهر 

 467 جموالء 

 322 حجاز لا

 523 حراف

 438,432 حروراء

 523 حضرهوت

ا ي  و ال   422 ح 

 467 خاىقيف 

اف  ر اس   523, 522 خ 

ب    441 خ ر 

ريبة   441 خ 

 522  -بهكة  –دار الىدوة 

 465, 14, 13 دهشق

 465 رحبة الشاـ 

 465 روحاء

ر   ق   452 س 

 362, 242 سقيفة 

 432, 262, 223, 52, 13 شاـ ال

 465, 162 صىعاء اليهف 

 222, 6  -جبالف في فارس  –ضاحؾ وضويحؾ

ال ي ة از   ع  ج   523 الح 
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 14 غزة 

يـ  441 ف ق 

 275, 17, 13 قاٌرةال

 14  قدسال

وف  ر   432 ق ى س 

 432 قىسريف

 258 كوفةال

 521 هدائفال

 433 هديىة الهىورةال

 262, 223, 24, 23, 13 هصر

 322 ىجد

 465 ىىٍر عيس

و اف   ر   ٍ  422 ى

 433 ي ث ر ب  

 156, 154 يهاهة ال

 465, 464, 442, 436, 378 يهف ال

 22 يىبع

 222, 6 -هوضع قرب بدر  –ي ي ف
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 لقبائل والطوائف والمٍجاتاٍرس ف -6
 223 اإلخشيدّية

 442, 442 األزد

ث    442 أزد ب ف  الغ و 

ر اة    442 أزد س 

 442, 436 أزد شىوءة 

 442 أزد عهاف 

 442 أسد

 13 اإلسهاعيمّية 

 443 أ ه ي ة  

 521, 451, 442 األىصار

 322 أٌل الحجاز 

 442 بىو أسد

 266, 66 بىو إسرائيل 

 13 بىو أيوب 

 442, 442 بىو تهيـ 

 162 بىو ربيعة 

ي ة    462 ب ى و ز ى 

 155, 235, 222 بىو سعد

ى اة   ع د  ب ف  ه   461 ب ى و س 

 76, 66 بىو سميـ

ع ف وؽ    154 بىو ص 

 121 بىو عبد الهطمب 

 442 بىو كمب 

 442 بىو كىاىة 

 154 بىو هرواف 

 121 بىو ٌاشـ

 465, 442 قبيمة هف قضاعة  –بٍراء 

ٍط   455, 433 ت غ م ب ب ف  و ائ ل  ب ف  ق اس 

 443 تهيـ 

 441 ثقيف

 442 جذيهة 

 526, 462, 438 جٍيىة
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 462, 436, 435 ةحىيف

اف   ي  ه ف  غ ط ف   248, 242, 227 ح 

 522, 442, 442 خزاعة 

 438 الخوارج 

ى ة   ب ي   442 ز 

ّهع   590 زيد, أو ه ج 
 442 سميهة

 432  -قبيمة  –شقائق الىعهاف 

 446, 445, 436, 435 شىوءة

 13 صالح الديف األيوبي 

ب اب   521 ض 

ي ة    ٍ  443 ط 

 452, 242, 3 طيء

 522, 478, 442 عبد القيس 

 442 ع بيدة 

 442 ع هيرة 

 438 عييىة 

 222 الفرس 

 442 فقيـ 

 523 قحطاف

 465 قضاعة

 ,443, 488, 442, 228 قريش

522 
ّي   522, 488 جد رسوؿ للا ملسو هيلع هللا ىلص واسهً ق ضاعة –ق ص 

 442 كمب 

 441 كىاىة

دٍ   242, 227 ل غ ة  أ س 

يّ يف   از  ج   159، 153، 118 ل غ ة  الح 
 242 لغة بىى عقيل 

 321, 322, 243, 242 لغة بىي عاهر 

ع ٍب   248, 242, 227 ل غ ة  ك 

 442 هصطمق 

 441 ٌوازف 
 


